
 

 
ท่ี นร 1003/ ว 15 สาํนกังาน ก.พ.   

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300   
 

                     29   เมษายน 2552 
 

เร่ือง  แนวทางการสรรหาและคดัเลือกขา้ราชการเพื่อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิสูง 
 

เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจงัหวดั) 
 

อา้งถึง  หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร 1003/ ว 7 ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550  
 

ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง ก.พ. ไดมี้มติเห็นชอบให้นาํระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธิสูง   
มาใช้สําหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัเพื่อเตรียมขา้ราชการสําหรับการดาํรงตาํแหน่งนักบริหาร 
ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท้รงคุณวฒิุ นั้น 

  

ก.พ. พิจารณาแลว้เห็นว่า แนวทางการสรรหาและคดัเลือกตามท่ีกาํหนดในขอ้ 2 ของ
เอกสารรายละเอียด เร่ือง ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธิสูงตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือท่ีอา้งถึง
ไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีไดมี้การปรับปรุง
ระบบตาํแหน่งใหม่ โดยแบ่งออกเป็นประเภทและระดบัตาํแหน่ง ก.พ. จึงมีมติให้ปรับปรุงแนวทาง  
การสรรหาและคดัเลือกในขอ้ 2 ดงักล่าว เป็นดงัน้ี  

 

“2. การสรรหาและคดัเลอืก 
       2.1 แนวทางการสรรหา  

  2.1.1 การสรรหาข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง สามารถ
ดาํเนินการได ้2 แนวทาง ดงัน้ี   

(1)  ผู ้บังคับบัญชาระดับต้น ท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติ งาน  และ
ผูบ้ ังคบับัญชาเหนือข้ึนไป (ผูอ้าํนวยการกอง/ผูอ้าํนวยการสํานัก) พิจารณาเสนอช่ือข้าราชการท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามท่ี ก.พ. กาํหนด โดยคาํนึงถึงความสมคัรใจของขา้ราชการผูน้ั้นดว้ย    

(2) ขา้ราชการผูมี้คุณสมบติัตรงตามท่ี ก.พ. กาํหนดสมคัรดว้ยตนเอง 
พร้อมดว้ยความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้าํนวยการกอง/ผูอ้าํนวยการสาํนกั 

ทั้งน้ี ขอรับใบสมคัรได้ท่ีหน่วยงานการเจา้หน้าท่ีท่ีตนสังกดั หรือดาวน์
โหลดแบบฟอร์มใบสมคัรไดจ้ากเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.พ. (www.ocsc.go.th) 

-สาํเนา- 
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2.1.2 คุณสมบัตขิองผู้ที่มสิีทธิสมคัร ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัซ่ึงดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบั

ปฏิบติัการ  
          (1.1)  กรณีบรรจุดว้ยคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบ

ไดใ้นระดบัเดียวกนั ตอ้งมีอายรุาชการไม่นอ้ยกวา่สองปี หรือ 
(1.2) กรณีบรรจุดว้ยคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิ

อยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั ตอ้งมีอายรุาชการไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี หรือ 
(1.3) กรณีไดรั้บคุณวฒิุปริญญาโทเพิ่มข้ึน และไดป้รับเงินเดือนตาม

คุณวุฒิแลว้ หรือกรณีไดรั้บคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนและเป็นคุณวุฒิท่ี ก.พ. กาํหนดให้เป็นคุณวุฒิคดัเลือกเพื่อ
บรรจุเขา้รับราชการใหล้ดอายรุาชการเป็นไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีได ้หรือ 

(1.4) กรณีดาํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไปแลว้ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรง
ตาํแหน่งประเภทวิชาการโดยใชคุ้ณวุฒิปริญญา อาจนาํระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งเดิมมานบัรวม
กบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัเพื่อใหมี้อายรุาชการ ดงัน้ี  

(1.4.1) อายุราชการรวมกนัไม่นอ้ยกว่าสองปี สําหรับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี หรือ 

(1.4.2) อาย ุราชการรวมก ันไม่น ้อยกว่าหน่ึงปี  สําหรับ
คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก  

(2) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในส่วนราชการท่ีสมคัรอยา่งนอ้ย 1 ปี  
(3) มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีประจกัษ ์เป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชา และ

เพ่ือนร่วมงาน และมีผลการปฏิบติัราชการโดยเฉล่ียในระดบัดีมาก  
(4) เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมสาํหรับการพฒันา  
(5) มีความรู้ภาษาองักฤษในระดบัดีมาก ตลอดจนมีความรู้และทกัษะทาง

คอมพิวเตอร์ในระดบัท่ีใชง้านไดดี้  
(6) เป็นผูมี้ความประพฤติดี ปฏิบติัตนอยูใ่นจรรยาและระเบียบวินยั จนเป็น      

ท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
ทั้งน้ี อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการท่ี อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการท่ี

หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งแลว้แต่กรณี อาจกาํหนดคุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธิสมคัรเพิ่มเติมไดต้าม
ความเหมาะสม  

สาํหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรโครงการพฒันา
นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ให้ใช้คุณสมบติัและหลกัเกณฑ์เดียวกนักบัขา้ราชการพลเรือน
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สามญัทัว่ไป เวน้แต่ขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรโครงการพฒันานกับริหาร
การเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 ใหเ้ขา้สู่ระบบไดต้ามความสมคัรใจ  

2.2 แนวทางการคดัเลอืก  
        การคดัเลือกขา้ราชการเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธิสูงประกอบดว้ย 2 
ขั้นตอนตามลาํดบั ดงัน้ี  

2.2.1 การคดัเลอืกขั้นตอนที่ 1  
(1) การคัดเลือก ส่วนราชการอาจพิจารณาเลือกดาํเนินการแนวทางใด

แนวทางหน่ึงได ้ดงัน้ี   
 แนวทางท่ี 1 ดาํเนินการคดัเลือกโดย อ.ก.พ. กรม  
 แนวทางท่ี 2 ดาํเนินการโดยคณะกรรมการท่ี อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรือ 
 แนวทางท่ี 3 ดาํเนินการโดยคณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการ

แต่งตั้งซ่ึงมีหวัหนา้ส่วนราชการหรือรองหวัหนา้ส่วนราชการเป็นประธานคณะกรรมการ และอยา่งนอ้ย
กรรมการตอ้งประกอบดว้ย ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารหรือตาํแหน่งประเภทอาํนวยการของ
ส่วนราชการท่ีกาํกบัดูแลงานปรับปรุงโครงสร้างและระบบงาน ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารหรือ
ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการของส่วนราชการท่ีกาํกบัดูแลงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และผูด้าํรง
ตาํแหน่งประเภทวิชาการในระดบัสูงสุดของส่วนราชการ 

(2) การรายงานผลการคดัเลอืก  
(2.1) การรายงานผลต่อ อ.ก.พ.กรม ให้คณะกรรมการท่ี อ.ก.พ. กรม

แต่งตั้ง หรือคณะกรรมการท่ีหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ งแลว้แต่กรณี รายงานผลการคดัเลือกให ้
อ.ก.พ. กรมเพื่อทราบ  

(2.2)  การรายงานผลต่อสํานักงาน ก.พ. ให้ส่วนราชการแจง้ผลการ
คัดเลือกพร้อมรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขั้นตอนท่ี 1 ให้สํานักงาน ก.พ. เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาคดัเลือกขั้นตอนท่ี 2 และประโยชน์ในการศึกษาและพฒันาระบบการสรรหา
และคดัเลือกขา้ราชการผูมี้ศกัยภาพสูงภาคราชการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

(3) สัดส่วนจํานวนข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธ์ิสูง  
จาํนวนขา้ราชการที่ไดรั้บการคดัเลือกในขั้นตอนท่ี 1 เม่ือรวมกบั

จาํนวนขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธิสูงท่ีมีอยูแ่ลว้ จะตอ้งไม่เกินจาํนวนตาํแหน่งประเภทบริหาร ตาํแหน่ง
ประเภทอาํนวยการ  ระดับสูง  ตาํแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิของ
ส่วนราชการนั้น ๆ รวมกนั  
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2.2.2 การคดัเลอืกขั้นตอนที่ 2 สํานักงาน ก.พ. จะคดัเลอืก โดยวิธีการประเมินท่ี 
ก.พ. กาํหนด เพ่ือให้ขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธิสูงในแต่ละส่วนราชการมีคุณภาพและมาตรฐานท่ี
เทียบเคียงกนั 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นเพื่อประโยชน์ ของทางราชการทาํให้ไม่ อาจ
ดาํเนินการตามแนวทางการสรรหาและคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ให้ส่วนราชการขอทาํความตกลงกบั 
ก.พ. เป็นกรณี ๆ ไป”  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี ไดแ้จง้ให้กรมและจงัหวดัทราบ
ดว้ยแลว้  

 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
  

               (นายปรีชา วชัราภยั) 
                  เลขาธิการ ก.พ.  

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
ศูนยน์กับริหารระดบัสูง 
โทรศพัท ์0 2547 1705 โทรสาร 0 2547 1736  


