ที นร ๑๐๐๔/ว ๒๔

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม.๑๐๓๐๐
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และ
ความชํานาญงานสู ง เข้ารับราชการ
เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
สิ งทีส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์การเทียบประสบการณ์เพือบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ
และความชํานาญงานสู ง เข้ารับราชการ
๒. ขั8นตอนและวิธีการบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง
เข้ารับราชการ
๓. แบบขอรับการบรรจุเข้ารับราชการตามมาตรา ๕๖
๔. แบบรายงานการบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง
เข้ารับราชการ
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า
กระทรวงหรื อกรมใดมีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิง จะบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ
และความชํานาญงานสู ง เข้ารับราชการและแต่งตั8งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เชี ยวชาญ หรื อทรงคุณวุฒิ หรื อตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับทักษะพิเศษก็ได้
ทั8งนี8 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที ก.พ. กําหนด
เพืออนุ วตั ให้เป็ นไปตามมาตรา ๕๖ ดังกล่ าว ก.พ. จึ งกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขการบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง เข้ารับราชการไว้
ดังต่อไปนี8
๑. ส่ วนราชการมี เหตุ ผลและความจําเป็ นอย่างยิงที จะต้องได้บุ คคลที มี ความรู ้
ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง มาปฏิ บ ัติ งานในตําแหน่ งที ไม่ สามารถสรรหาบุ คคล
ในระบบราชการได้
๒. บุคคลทีจะรับการบรรจุตอ้ งไม่เคยรับราชการมาก่อน และต้องมีคุณสมบัติทวั ไป
และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม หรื อได้รับการยกเว้นกรณี ทีมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖

๒
๓. บุ คคลที จะรั บการบรรจุ ต ้องมี คุ ณสมบัติ ตรงตามคุ ณสมบัติ เฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหน่ งนั8นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ งสําหรับตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการหรื อ
ตําแหน่งประเภททัว ไป ระดับปฏิบตั ิงาน แล้วแต่กรณี
๔. บุ คคลที จะรับการบรรจุให้ดาํ รงตําแหน่ งประเภทใด ระดับใด ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบประสบการณ์ ตามสิ งทีส่งมาด้วย ๑
๕. การบรรจุ บุ ค คลที มี ค วามรู ้ ความสามารถ และความชํา นาญงานสู ง
เข้ารับราชการ นั8น ให้ส่วนราชการดําเนิ นการตามขั8นตอนและวิธีการตามสิ งทีส่งมาด้วย ๒
โดยให้ผนู ้ 8 นั ยืน แบบขอรับการบรรจุตามสิ งทีส่งมาด้วย ๓
๖. การให้ได้รับเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนตามอัตราค่าจ้างหรื อเงินเดือนทีได้รับ
ครั8งสุ ดท้ายก่อนทีจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ แต่ท8 งั นี8 ตอ้ งไม่ตาํ กว่าค่ากึงกลางของเงินเดือน
ขั8นตําขั8นสู งของระดับทีได้รับแต่งตั8ง และไม่เกินเงินเดือนขั8นสู งของประเภทตําแหน่ง สายงาน และ
ระดับตามที ก.พ. กําหนดด้วย
๗. การบรรจุ และแต่ งตั8งบุ คคลเข้ารั บราชการตามมาตรา ๕๖ จะต้องมี เงื อนไข
กําหนดให้บุคคลนั8นปฏิบตั ิราชการในส่ วนราชการนั8นเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยห้ามโอนไป
ส่ วนราชการอืน
๘. เมือได้ดาํ เนินการบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง
เข้ารับราชการเสร็ จสิ8 นแล้วในแต่ละครั8ง ให้รายงานผลการดําเนิ นการไปยังสํานักงาน ก.พ. ทุกครั8ง
ตามแบบรายงานตามสิ งทีส่งมาด้วย ๔
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทั8งนี8 ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด
ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ – ๔๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

(นางเบญจวรรณ สร่ างนิทร)
เลขาธิการ ก.พ.

สิ งทีส่งมาด้วย ๑

หลักเกณฑ์ การเทียบประสบการณ์ เพือ บรรจุบุคคลทีม คี วามรู้ ความสามารถ
และความชํานาญงานสู ง เข้ ารับราชการ
--------------------------------การเทียบประสบการณ์เพือบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และความ
ชํานาญงานสู งเข้ารับราชการ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั นี8
๑. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในภาคเอกชนหรื อหน่วยงานใด ๆ ทีจะนํามานับเพือ
การเทียบประสบการณ์ได้ ต้องเป็ นระยะเวลาทีบุคคลนั8นได้ปฏิบตั ิงานทีมีความเกียวข้องและ
สอดคล้องกับลักษณะงานของตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตั8ง
๒. มี หนังสื อรั บรองประวัติการทํางานจากนายจ้างหรื อสถานประกอบการทุ ก
แห่งทีบุคคลนั8นได้เคยปฏิบตั ิงาน
๓. การบรรจุในตําแหน่ งประเภทใดและระดับใด ให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา
และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานตามข้อ ๑ ดังต่อไปนี8
ตําแหน่ งประเภท / ระดับทีจ ะบรรจุ / ประสบการณ์
ประเภทวิชาการ

คุณวุฒิ

ปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้
ในระดับเดียวกัน
ปริ ญญาโท หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้
ในระดับเดียวกัน
ปริ ญญาเอก หรื อคุณวุฒิอย่างอืนทีเทียบได้
ในระดับเดียวกัน
ประกาศนียบัตรขั8นต้น หรื อคุณวุฒิอย่างอืน
ทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ประกาศนียบัตรขั8นกลาง หรื อคุณวุฒิ
อย่างอืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ประกาศนียบัตรขั8นสู ง หรื อคุณวุฒิอย่างอืน
ทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ปริ ญญาตรี หรื อคุ ณ วุ ฒิอย่า งอื น ที เที ย บได้
ในระดับเดียวกัน

ประเภททัว ไป

ชํานาญการ

ชํานาญการ
พิเศษ

เชียวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ทักษะพิเศษ

๖ ปี

๑๐ ปี

๑๓ ปี

๑๕ ปี

-

๔ ปี

๘ ปี

๑๑ ปี

๑๓ ปี

-

๒ ปี

๖ ปี

๙ ปี

๑๑ ปี

-

-

-

-

-

๑๔ ปี

-

-

-

-

๑๒ ปี

-

-

-

-

๑๐ ปี

-

-

-

-

๘ ปี

----------------------------

สิ งทีส่งมาด้วย ๒

ขั0นตอนและวิธีการบรรจุบุคคลทีม ีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง เข้ ารับราชการ
---------------------------การบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญงานสู งเข้ารับราชการ
ให้ส่วนราชการดําเนินการ ดังนี8
๑. เมื อผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็ นว่า มี เหตุ ผลและความ
จําเป็ นทีจะต้องบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง เพือเข้ารับราชการ
ในตํา แหน่ ง ประเภทใด สายงานใด และระดับ ใดตามที บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ นมาตรา ๕๖ แล้ว ให้
คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรที อ.ก.พ.กรม หรื อ อ.ก.พ.กระทรวง แต่งตั8ง ตามข้อ ๒ และ
ข้อ ๓ แล้วแต่กรณี เป็ นผูพ้ ิจารณาดําเนินการ
๒. การสรรหาและเลือกสรรเพือบรรจุและแต่งตั8งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ให้ อ.ก.พ.กรม แต่งตั8งคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรคณะหนึง ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึงแต่งตั8งจาก
(ก) ข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ งดํารงตําแหน่ งประเภทบริ หาร ประเภท
อํานวยการ หรื อประเภทวิชาการในระดับตําแหน่ งทีสูงกว่าระดับตําแหน่ งทีจะบรรจุและอยู่ใน
สายงานเดียวกัน หรื อ
(ข) ผูซ้  ึ งเคยเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและดํารงตําแหน่ งประเภท
วิชาการในระดับไม่ตาํ กว่าระดับตําแหน่งทีจะบรรจุและอยูใ่ นสายงานเดียวกัน
(๒) กรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสี คน ซึงแต่งตั8งจาก
(ก) ข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ งดํารงตําแหน่งหรื อเคยดํารงตําแหน่ ง
ประเภทวิชาการในระดับไม่ตาํ กว่าระดับตําแหน่งทีจะบรรจุ และอยูใ่ นสายงานเดียวกัน
(ข) ผูท้ รงคุณวุฒิเฉพาะด้านทีมีความรู ้ ความเชียวชาญ มีผลงานเป็ นที
ประจักษ์และยอมรับในสาขาวิชาชีพนั8น
ให้แต่งตั8งเลขานุการจากข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยากร
บุคคลซึงดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการขึ8นไป
๓. การสรรหาและเลือกสรรเพือบรรจุและแต่งตั8งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ รวมทั8งตําแหน่งประเภททัว ไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ อ.ก.พ.
กระทรวง แต่งตั8งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ประกอบด้วย

๒
(๑) ประธานกรรมการ ซึงแต่งตั8งจาก
(ก) ข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ งดํารงตําแหน่ งประเภทบริ หาร หรื อ
ประเภทวิชาการในระดับตําแหน่งทีสูงกว่าระดับตําแหน่งทีจะบรรจุและอยูใ่ นสายงานเดียวกัน หรื อ
(ข) ผูซ้  ึ งเคยเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญและดํารงตําแหน่ งประเภท
วิชาการในระดับไม่ตาํ กว่าระดับตําแหน่งทีจะบรรจุและอยูใ่ นสายงานเดียวกัน
(๒) กรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสี คน ซึงแต่งตั8งจาก
(ก) ข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ งดํารงตําแหน่งหรื อเคยดํารงตําแหน่ ง
ประเภทวิชาการ หรื อประเภททัว ไป ในระดับไม่ตาํ กว่าระดับตําแหน่งทีจะบรรจุ และอยูใ่ นสาย
งานเดียวกัน
(ข) ผูท้ รงคุณวุฒิเฉพาะด้านทีมีความเชี ยวชาญ และเป็ นทียอมรับใน
สาขาวิชาชีพนั8น อย่างน้อยหนึงคน
ให้แต่งตั8งเลขานุการจากข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการบริ หารทรัพยากร
บุคคลซึงดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ8นไป
๔. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร มีอาํ นาจหน้าที ดังนี8
(๑) กํา หนดหลัก เกณฑ์ ก ารสรรหาและเลื อ กสรร ซึ งประกอบด้ว ย
คุ ณลักษณะของบุ คคลที ตอ้ งการ ผลการปฏิ บตั ิงาน /ประวัติการทํางาน ทักษะ สมรรถนะที
จําเป็ น เกณฑ์การประเมินบุคคลและอืน ๆ ตามทีเห็นว่าจําเป็ น
(๒) กําหนดวิธีการเลือกสรร โดยอาจใช้วิธีสอบข้อเขียน วิธีการสัมภาษณ์
วิธีสอบปฏิบตั ิ การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานทีผ่านมา หรื อวิธีใดวิธีหนึ งหรื อหลายวิธีกไ็ ด้ตาม
ความเหมาะสม ซึ งวิธีดงั กล่าวจะต้องสะท้อนให้เห็นเป็ นทีประจักษ์ว่าผูไ้ ด้รับการเลือกสรรนั8น
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ ทีเหมาะสม
กับตําแหน่งทีจะแต่งตั8ง
ในกรณี ที เ ป็ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั8ง ให้ด าํ รงตําแหน่ ง ประเภทวิช าการ
ระดับเชียวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และตําแหน่งประเภททัว ไป ระดับทักษะพิเศษ นอกจากจะต้อง
ดําเนินการตามวิธีการเลือกสรรข้างต้นแล้ว ให้ดาํ เนินการประเมินผลงานตามหนังสื อสํานักงาน
ก.พ. ที นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ หรื อทีจะกําหนดต่อไปด้วย
๕. การดําเนิ นการสรรหาและเลื อกสรรให้ดาํ เนิ นการทั8งด้วยวิธีทาบทามและ
เปิ ดรับสมัครเป็ นการทัว ไป
-----------------------------------

สิ งทีส่งมาด้วย ๓

แบบขอรับการบรรจุเข้ ารับราชการตามมาตรา ๕๖
ติดรู ปถ่าย
ขนาด ๑.๕x ๒ นิ8ว

(หัวหน้าส่ วนราชการผูด้ าํ เนินการ)
เรี ยน .....................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................
สัญชาติ ..................เกิดวันที ........... เดือน.......................พ.ศ. ............ อายุ ..........ปี ..........เดือน
เลขประจําตัวประชาชน..............................................ออกให้ ณ ...........................................
จังหวัด……………………………….. วันที .......... เดือน ...................... พ.ศ. .............
ทีอยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที ..............หมู่ที ............. ตรอก/ซอย .................. ถนน ..............................
ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ..................... จังหวัด ...................รหัสไปรษณี ย.์ ..........
e – mail address ......................................โทรศัพท์ .......................โทรศัพท์มือถือ .....................
อาชีพ …...................................................สถานทีทาํ งาน บริ ษทั .................................................
กอง/ฝ่ าย ..................................................โทรศัพท์ .....................................................................
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า
ชือสามี/ภรรยา ................................................สัญชาติ ........................ อาชีพ ...........................
ชือบิดา .......................................................... สัญชาติ .........................อาชีพ .............................
ชือมารดา ...................................................... สัญชาติ .........................อาชีพ .............................
ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง.................................................................................
๑. ประวัติการศึกษา (กรอกคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีได้รับพร้อมแนบหลักฐานการศึกษา)
วุฒิการศึกษาทีไ ด้ รับ

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

คะแนนเฉลีย
ตลอดหลักสู ตร

ชื อสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั0งแต่ ........ถึง........

๒
๒. ประวัติการทํางาน
สถานทีท าํ งาน

ตําแหน่ ง/ลักษณะงาน

เงินเดือน

ระยะเวลา
ตั0งแต่ ...ถึง...

เหตุผลทีอ อก

๓. รายละเอียดผลงาน
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
๔. วิสัยทัศน์ ในการปฏิบัตงิ านตําแหน่ งทีจ ะบรรจุ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแจ้งไว้น8 ีถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชือ) ...................................................
(.......................................................)
วันที ..........เดือน.................. พ.ศ. ...........

สิ งทีส่งมาด้วย ๔

แบบรายงานการบรรจุบุคคลทีม คี วามรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง เข้ ารับราชการ
ส่ วนราชการ

……………………………………..…………………………………

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร จํานวน………………..คน
ประธานกรรมการ ดํารงตําแหน่ง/เคยดํารงตําแหน่ง……………………
กรรมการ ดํารงตําแหน่ง…………………………………........……….
………………………………………………………………………….
เลขานุการ ดํารงตําแหน่ง.........................................................................

ตําแหน่งทีดาํ เนินการ ชือตําแหน่ง…………………………………………………………….
จํานวนตําแหน่งว่างครั8งแรก…….ตําแหน่ง
วุฒิทีตอ้ งการ คือ………………………………………………..……
………………………………………………………………………..
ประสบการณ์ทีตอ้ งการ คือ..................................................................
จํานวน........ปี
วิธีการเลือกสรร

 สัมภาษณ์ โดยมีกรรมการสัมภาษณ์คือ………………..................
..………………………………………………………………….…….
 สอบข้อเขียน โดยสอบวิชา………………………………………
มีรายละเอียดเนื8อหาวิชา คือ………………………………………
……………………………….…………………………………………
 วิธีการอืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………..……
…………………………………………………………………………

การดําเนินการ

- แพร่ ข่าวรับสมัคร โดย
 เว็บไซต์สาํ นักงาน ก.พ.  เว็บไซต์ส่วนราชการ
 หนังสื อพิมพ์
 อืน ๆ ……………………………

๒
- รับสมัครตั8งแต่วนั ที……………………….ถึงวันที…………………
รวม …………………… วันทําการ
- จํานวนผูส้ มัครด้วยวิธีทาบทาม…….คน (ชาย…..คน หญิง…..คน)
- จํานวนผูส้ มัครด้วยวิธีรับสมัครทัว ไป……คน (ชาย…คน หญิง….คน)
- จํานวนผูเ้ ข้ารับการเลือกสรร……คน (ชาย…..คน หญิง…..คน)
- จํานวนผูไ้ ด้รับการเลือกสรร..…..คน (ชาย…..คน หญิง…..คน)
- จํานวนผูไ้ ด้รับการบรรจุ………..คน (ชาย…..คน หญิง…..คน)
- วันทีดาํ เนินการเลือกสรร…………………………………………….
- วันทีประกาศผลการเลือกสรร.……………………………………....
- วันทีบรรจุครั8งแรก………………………………………………….
- รวมระยะเวลาดําเนินการตั8งแต่ต8 งั คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
ถึงวันบรรจุครั8งแรก รวม……….....…วัน
ปัญหา และข้อเสนอแนะ …… ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
หมายเหตุ

๑. ให้รายงานผลการดําเนิ นการตามแบบรายงานนี8ทุกครั8งทีมีการบรรจุบุคคลทีมี
ความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญงานสู ง เข้ารับราชการ
๒. กรณี ที ไ ม่ มี ผูไ้ ด้รั บ การบรรจุ เนื อ งจาก ไม่ มี ผูส้ มัค รหรื อ มี ผูส้ ละสิ ท ธิW ใน
ขั8นตอนใดขั8นตอนหนึง ให้รายงานผลการดําเนินการตามแบบรายงานนี8ดว้ ย
๓. ให้ส่งแบบรายงานไปยัง กลุ่มงานระบบการสรรหาบุคคลเพือรับราชการ
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที ๔๗/๑๐๑ ถนนติวานนท์
ซอย ๔ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

