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เรื่ อง แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ สู ง
เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ ว 7 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบให้นาํ ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ สู ง
มาใช้สําหรั บข้าราชการพลเรื อนสามัญเพื่อเตรี ยมข้าราชการสําหรั บการดํารงตําแหน่ งนักบริ หาร
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ นั้น
ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า แนวทางการสรรหาและคัดเลือกตามที่กาํ หนดในข้อ 2 ของ
เอกสารรายละเอียด เรื่ อง ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ สู งตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสื อที่อา้ งถึง
ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ที่ได้มีการปรับปรุ ง
ระบบตําแหน่ งใหม่ โดยแบ่งออกเป็ นประเภทและระดับตําแหน่ ง ก.พ. จึ งมีมติให้ปรั บปรุ งแนวทาง
การสรรหาและคัดเลือกในข้อ 2 ดังกล่าว เป็ นดังนี้
“2. การสรรหาและคัดเลือก
2.1 แนวทางการสรรหา
2.1.1 การสรรหาข้ าราชการเข้ าสู่ ระบบข้ าราชการผู้มีผลสั มฤทธิ์สูง สามารถ
ดําเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้
(1) ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต้ น ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บ ั ติ ง าน และ
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเหนื อขึ้ นไป (ผูอ้ าํ นวยการกอง/ผูอ้ าํ นวยการสํานัก) พิ จารณาเสนอชื่ อข้าราชการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. กําหนด โดยคํานึงถึงความสมัครใจของข้าราชการผูน้ ้ นั ด้วย
(2) ข้าราชการผูม้ ี คุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. กําหนดสมัครด้วยตนเอง
พร้อมด้วยความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูอ้ าํ นวยการกอง/ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
ทั้งนี้ ขอรั บใบสมัครได้ที่หน่ วยงานการเจ้าหน้าที่ ที่ตนสังกัด หรื อดาวน์
โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)
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2.1.2 คุณสมบัตขิ องผู้ที่มสี ิ ทธิสมัคร ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ่ งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบตั ิการ
(1.1) กรณี บรรจุดว้ ยคุณวุฒิปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่นอ้ ยกว่าสองปี หรื อ
(1.2) กรณี บรรจุดว้ ยคุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก หรื อคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี หรื อ
(1.3) กรณี ได้รับคุณวุฒิปริ ญญาโทเพิ่มขึ้น และได้ปรับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิแล้ว หรื อกรณี ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเป็ นคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให้เป็ นคุณวุฒิคดั เลือกเพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการให้ลดอายุราชการเป็ นไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี ได้ หรื อ
(1.4) กรณี ดาํ รงตําแหน่งประเภททัว่ ไปแล้วได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่ งประเภทวิชาการโดยใช้คุณวุฒิปริ ญญา อาจนําระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งเดิ มมานับรวม
กับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งปัจจุบนั เพื่อให้มีอายุราชการ ดังนี้
(1.4.1) อายุราชการรวมกันไม่นอ้ ยกว่าสองปี สําหรับคุณวุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อ
(1.4.2) อายุร าชการรวมกัน ไม่ น ้อ ยกว่า หนึ่ ง ปี สํา หรั บ
คุ ณวุฒิปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก
(2) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในส่ วนราชการที่สมัครอย่างน้อย 1 ปี
(3) มีผลงานโดดเด่นเป็ นที่ประจักษ์ เป็ นที่ยอมรั บของผูบ้ งั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงาน และมีผลการปฏิบตั ิราชการโดยเฉลี่ยในระดับดีมาก
(4) เป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา
(5) มี ความรู ้ ภาษาอังกฤษในระดับดี มาก ตลอดจนมี ความรู ้ และทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ในระดับที่ใช้งานได้ดี
(6) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นจรรยาและระเบียบวินยั จนเป็ น
ที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรื อคณะกรรมการที่
หัวหน้าส่ วนราชการแต่งตั้งแล้วแต่กรณี อาจกําหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่ มีสิทธิ สมัครเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม
สําหรับข้าราชการพลเรื อนสามัญที่สาํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรโครงการพัฒนา
นักบริ หารการเปลี่ ยนแปลงรุ่ นใหม่ให้ใช้คุณสมบัติและหลักเกณฑ์เดี ยวกันกับข้าราชการพลเรื อน
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สามัญทัว่ ไป เว้นแต่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญที่สาํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรโครงการพัฒนานักบริ หาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่ นใหม่ รุ่ นที่ 1 และรุ่ นที่ 2 ให้เข้าสู่ ระบบได้ตามความสมัครใจ
2.2 แนวทางการคัดเลือก
การคัดเลื อกข้าราชการเข้าสู่ ระบบข้าราชการผูม้ ี ผลสัมฤทธิ สู งประกอบด้วย 2
ขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
2.2.1 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1
(1) การคัด เลือ ก ส่ ว นราชการอาจพิ จ ารณาเลื อ กดํา เนิ น การแนวทางใด
แนวทางหนึ่งได้ ดังนี้
แนวทางที่ 1 ดําเนินการคัดเลือกโดย อ.ก.พ. กรม
แนวทางที่ 2 ดําเนินการโดยคณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรื อ
แนวทางที่ 3 ดํา เนิ น การโดยคณะกรรมการที่ หัว หน้า ส่ ว นราชการ
แต่งตั้งซึ่ งมีหวั หน้าส่ วนราชการหรื อรองหัวหน้าส่ วนราชการเป็ นประธานคณะกรรมการ และอย่างน้อย
กรรมการต้องประกอบด้วย ผูด้ าํ รงตําแหน่ งประเภทบริ หารหรื อตําแหน่ งประเภทอํานวยการของ
ส่ วนราชการที่กาํ กับดูแลงานปรับปรุ งโครงสร้างและระบบงาน ผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทบริ หารหรื อ
ตําแหน่ งประเภทอํานวยการของส่ วนราชการที่กาํ กับดูแลงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และผูด้ าํ รง
ตําแหน่งประเภทวิชาการในระดับสู งสุ ดของส่ วนราชการ
(2) การรายงานผลการคัดเลือก
(2.1) การรายงานผลต่ อ อ.ก.พ.กรม ให้คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรม
แต่ งตั้ง หรื อคณะกรรมการที่ หัวหน้าส่ วนราชการแต่ งตั้งแล้วแต่ กรณี รายงานผลการคัดเลื อ กให้
อ.ก.พ. กรมเพื่อทราบ
(2.2) การรายงานผลต่ อสํ านักงาน ก.พ. ให้ส่วนราชการแจ้งผลการ
คัด เลื อ กพร้ อ มรายละเอี ย ดหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารคัด เลื อ กขั้น ตอนที่ 1 ให้ สํา นัก งาน ก.พ. เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 และประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาระบบการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการผูม้ ีศกั ยภาพสู งภาคราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
(3) สั ดส่ วนจํานวนข้ าราชการผู้มผี ลสั มฤทธิ์สูง
จํานวนข้า ราชการที่ ได้รับการคัด เลื อกในขั้นตอนที่ 1 เมื่ อ รวมกับ
จํานวนข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ สู งที่มีอยูแ่ ล้ว จะต้องไม่เกินจํานวนตําแหน่งประเภทบริ หาร ตําแหน่ง
ประเภทอํา นวยการ ระดับ สู ง ตํา แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดับ เชี่ ย วชาญและทรงคุ ณ วุฒิ ข อง
ส่ วนราชการนั้น ๆ รวมกัน
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2.2.2 การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 สํ านักงาน ก.พ. จะคัดเลือก โดยวิธีการประเมินที่
ก.พ. กําหนด เพื่อให้ข า้ ราชการผูม้ ี ผลสัมฤทธิ สู งในแต่ ละส่ วนราชการมี คุ ณภาพและมาตรฐานที่
เทียบเคียงกัน
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลและความจํา เป็ นเพื่ อ ประโยชน์ ของทางราชการทํา ให้ไ ม่ อาจ
ดําเนิ นการตามแนวทางการสรรหาและคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับ
ก.พ. เป็ นกรณี ๆ ไป”
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบ
ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิ การ ก.พ.
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