ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๖

สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๗ มีนำคม ๒๕๖๒

เรื่อง ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้ำงถึง ๑. หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๓
๒. หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๕๔
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ และ ๒ แจ้งมติ ก.พ. กำหนดให้นำระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ที่ ได้ ปรั บปรุ ง ใหม่ มำใช้ ส ำหรั บ ข้ ำรำชกำรพลเรื อนสำมั ญ เพื่ อให้ ข้ ำรำชกำรกลุ่ มดั งกล่ ำวได้ รั บกำรพั ฒนำ
อย่ ำงเต็มศักยภำพ อันจะส่ งผลให้ สำมำรถเติบโตเป็นข้ำรำชกำรระดับสู งได้อย่ำงมีคุณภำพในเวลำที่เหมำะสม
ควำมแจ้งแล้ว นั้น
บั ดนี้ ก.พ. ได้พิ จำรณำแล้ วเห็ นว่ำ เพื่อให้ ระบบข้ ำรำชกำรผู้ มี ผลสั มฤทธิ์ สู งมี ควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับ บทบัญญัติมำตรำ ๒๕๘ ข. (๓) และ (๔) แห่งรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย รวมทั้ง
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ก.พ. จึงมีมติให้ปรับปรุงกระบวนกำร
สรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยให้ยกเลิกกระบวนกำรบริหำร
ทรั พยำกรบุ ค คลในระบบข้ ำรำชกำรผู้ มีผ ลสั มฤทธิ์สู ง ในส่ ว นของกำรสรรหำและกำรคัด เลื อกดั งปรำกฏ
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยของหนังสือที่อ้ำงถึง ๑ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ เป็นดังนี้
๑. การสรรหา
๑.๑ วิธีการสรรหา มี ๒ วิธี ดังนี้
๑) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำระดั บ ต้ น ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น ผู้ เ สนอรำยชื่ อ
ข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่กำหนดต่อผู้บังคับบัญชำระดับสำนัก กองหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำสำนักหรือกอง เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
๒) ข้ำรำชกำรผู้มีคุณสมบัติตรงตำมที่กำหนดสมัครด้วยตนเอง โดยผู้บังคับบัญชำ
ระดับสำนัก กองหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำสำนักหรือกองให้ควำมเห็น
๑.๒ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
หรือระดับชำนำญกำร
(๑) กรณี...

๒
(๑) กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ต้องมีอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำสองปี หรือ
(๒) กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญำโทหรือปริญญำเอก หรือคุณวุฒิ
อย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี หรือ
(๓) กรณีได้รับคุณวุฒิปริญญำโท หรือปริญญำเอกที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งเพิ่มขึ้น ต้องมีอำยุรำชกำรตำม (๒)
๒) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดอย่ำงน้อย ๑ ปี
๓) มีผลงำนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำ
โดยในแต่ละรอบอยู่ในระดับดีมำกขึ้นไป
๔) มีควำมรู้ และทักษะทำงภำษำอังกฤษในระดับดีมำก และทำงคอมพิวเตอร์ในระดับ
ที่ใช้งำนได้ดี
๕) เป็นผู้ที่มีศักยภำพที่เหมำะสมสำหรับกำรพัฒนำ
๖) เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยำและระเบียบวินัย
ทั้ งนี้ อ.ก.พ. กรม คณะกรรมกำรที่ อ.ก.พ. กรมแต่ งตั้ ง หรื อคณะกรรมกำรที่ หั วหน้ ำ
ส่ วนรำชกำรแต่งตั้ง แล้ ว แต่ กรณี อำจประกำศก ำหนดคุ ณสมบัติ ของผู้ เข้ำรับ กำรคัด เลื อกเพิ่มเติม ได้ตำม
ควำมเหมำะสม
๒. การคัดเลือก
๒.๑ ให้ส่วนรำชกำรพิจำรณำว่ำจะให้ อ.ก.พ. กรม คณะกรรมกำรที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง
หรื อ คณะกรรมกำรที่ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ ก ในกรณี ที่ เ ป็ น กำร คั ด เลื อ ก
โดยคณะกรรมกำรที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องประกอบด้วย หัวหน้ำส่วนรำชกำร
หรื อ รองหั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำรเป็ น ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรต้อ งแต่ง ตั้ งจำกผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง
ประเภทบริหำร หรือตำแหน่งประเภทอำนวยกำรที่กำกับดูแลงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ และ/หรือผู้ดำรง
ตำแหน่ งประเภทวิช ำกำร ระดับ เชี่ย วชำญขึ้นไปของส่ ว นรำชกำร ทั้งนี้ อำจแต่งตั้งกรรมกำรอื่นเพิ่มเติ ม
ตำมที่เห็นสมควรได้
๒.๒ ให้คณะกรรมกำรตำมข้อ ๒.๑ ดำเนินกำรคัดเลือกจำกผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อหรือ
ผู้ที่สมัครด้วยตนเอง โดยจำนวนข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรคัดเลือก เมื่อรวมกับจำนวนข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ที่มีอยู่แล้ ว จะต้องไม่เกิน จำนวนตำแหน่งประเภทบริห ำร ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับสูง ตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิของส่วนรำชกำรนั้น ๆ รวมกัน และให้ประกำศผลกำรคัดเลือก
ให้ทรำบทั่วกัน และให้รำยงำนผลกำรคัดเลือกต่อ อ.ก.พ. กรมเพื่อทรำบ
๒.๓ ให้ส่วนรำชกำร...

๓
๒.๓ ให้ส่วนรำชกำรแจ้งผลกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของส่วนรำชกำร
พร้อ มรำยละเอีย ดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรคัด เลือ กให้สำนัก งำน ก.พ. รวมทั้ง ปรับ ปรุง ข้อ มูล ส่ว นบุค คล
และสถำนภำพกำรเป็น ข้ำรำชกำรผู้ มีผ ลสัมฤทธิ์สู งในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคลของส่ ว นรำชกำร
ในเดือนสิงหำคมของทุกปี
๒.๔ ให้ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีหน้ำที่ในกำรให้ข้อมูล และรำยงำนผลงำนในระบบ
สำรสนเทศทรัพยำกรของกลุ่มกำลังคนคุณภำพ (Talent Inventory Profiles)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงเมธินี เทพมณี)
เลขำธิกำร ก.พ.

ศูนย์นักบริหำรระดับสูง
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๑
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖

