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คำนำ 
สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and 

Potential System ขึ ้นเพื ่อสร้างความพร้อมให้แก่ข ้าราชการผู ้ม ีศ ักยภาพสูงอย่างเป ็นระบบโดยเน้น          
ที่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Workplace Learning) และเสริมด้วยกลไกการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
การสอนงานและการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม ทำให้
องค์กร/หน่วยงาน มีบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอยู่กับหน่วยงานเพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันภารกิจต่าง ๆ       
ให้ประสบความสำเร็จ 

กรมชลประทานได้นำระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential  
System)  มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ (Talent Management) ภายใต้ระบบข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาข้าราชการที่เป็นคนเก่ง  คนดี  อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการเป็นผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปในอนาคต และเพ่ือรองรับ
การขาดแคลนกำลังคนคุณภาพในอนาคต   

การจัดทำ คู่มือการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมชลประทานครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาจากเอกสารเดิม ตลอดจนการรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแนวทางในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  ในส่วนของการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู ง  เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ รับผิดชอบและผู้ที่ มีส่ วนเกี่ยวข้องนำไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ของกรมชลประทานสืบไป

คณะผู้จัดทำ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 



กรมชลประทาน 
สารบัญ 

หน้า 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน 1 

2. ขอบเขต 1 

3. คำจำกัดความ 2 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 4 

5. Work Flow กระบวนการ 10 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 20 

7. ระบบการติดตามและประเมินผล 4๐ 

8. เอกสารอ้างอิง 5๑ 

9. แบบฟอร์มที่ใช้ 5๑ 

ภาคผนวก 5๒ 

1) ตัวอย่างแบบฟอร์ม 5๓ 

2) ตัวอย่างหนังสือ/ประกาศต่างๆ 5๓ 

3) กฎระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง 5๓ 



คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู กรมชลประทาน 

1. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้กรมชลประทานมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ

เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System) ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ    
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และสร้างมาตรฐานการดำเนินงานด้านการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน    
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ 
และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลทั้งภายใน
และภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ เพ่ือการขอรับบริการ    
ที่ตรงกับความต้องการ 

3. เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน ให้ได้บุคคลที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพอยู่ในระดับ   
ที่เทียบเคียงกันอย่างเข้มข้นและเป็นธรรม เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ที่สอดคล้องกับระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกรมชลประทาน 

2. ขอบเขต
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีขอบเขตขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสรรหาและคัดเลือก

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน ดังนี้   
1. แนวทางการสรรหาข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง สามารถดำเนินการได้ 2

แนวทาง คือ 
1) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้เสนอชื่อ

ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด  โดยคำนึงถึงความสมัครใจของข้าราชการผู้นั้น ต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับสำนัก/กอง เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

2) ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครด้วยตนเอง โดยผู้บังคับ
บัญชาระดับสำนัก/กอง ให้ความเห็น 

2. การคัดเลือกข้าราชการเขา้สู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประกอบด้วย
1) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 
2) ทำการสำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการที่สามารถคัดเลือกได้ ซึ่งจำนวน

ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อรวมกับจำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอยู่ในระบบแล้วต้องไม่เกินกรอบ
จำนวนข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน โดย ก.พ. ได้กำหนดสัดส่วนจำนวนข้าราชการ          
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่คัดเลือกได้เทียบกับตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ไม่เกินร้อยละ 100     



3) ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน  และจัดเตรียมใบสมัครสำหรับให้ข้าราชการที่สนใจกรอกรายละเอียด         
ในใบสมัครให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่ ก.พ. กำหนด 

4) แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษา
และความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 

5) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 

6) ดำเนินการรับสมัคร และรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องทั้งหมด
โดยตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษา ความสามารถทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล และความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครจากใบสมัคร      

๗) ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมิน
สมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. 

๘) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๙) ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รายละเอียดการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

   (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ผลคะแนนการทดสอบความสามารถ
ทางภาษา ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล และการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมิน
สมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  

   (๒) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ    
ที่พึงประสงค์ของกรมชลประทาน เบื้องต้น ๗ สมรรถนะ อาทิ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ 
การบริการที่ดี การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม ความผูกพันต่อระบบราชการ 
การอุทิศตนเพื่อสังคม 

   (๓) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยการพิจารณา
จากการตอบคำถามในขณะสัมภาษณ์ และการเขียนเรียงความในใบสมัคร 

   (๔) สรุปการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ และรายงานผลให้คณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทานทราบ 

๑๐) ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๑๑) ส่ งรายชื่อผู้ ผ่ านการคัดเลือก พร้อมหลักฐานเอกสารการคัดเลือก          
ให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ 

3. คำจำกัดความ
1. ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and Potential System : HiPPS

คือ ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพภาคราชการ เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace  Learning) และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
การสอนงาน  และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม  ที่ส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพในระดับสูง
ในเวลาที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๒



1) เพ่ือดึงดูด รักษาและจูงใจคนเก่ง คนดี มีผลงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ 

2) เพ่ือพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
3) เพ่ือเตรียมผู้นำซึ่งมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์ สำหรับ

ตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ  และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
2. ข้าราชการผู้ มีผลสัมฤทธิ์สู ง หมายถึง ผู้ที่ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์  เป็ นที่ ยอมรับ

ของผู้บังคับ บัญชาและเพื่อนร่วมงาน และมีผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยในระดับดีมาก เป็นผู้ที่มีศักยภาพ        
ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่ตำแหน่งในระดับสูงขึ้น เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสม
ตามจรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการที่ดี จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3. การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งมาสมัครงานในตำแหน่ง 
ต่าง ๆ ที่องค์การเปิดรับสมัคร 

4. การสรรหาข้าราชการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง คือ การสรรหาโดยผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ เสนอชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด  
โดยคำนึงถึงความสมัครใจของข้าราชการผู้นั้น  หรือข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด สมัครด้วยตนเอง 
ทั้งสองกรณีต้องผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาระดับสำนัก/กอง  

5. สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆ ในองค์การ 
และความจำกัดความของสมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ ก.พ. กำหนด ได้แก่ 

(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกิน
มาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการ
กำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก
และท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน 

(2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้  สั่งสมความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้วิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการได้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

(3) การบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการ
ต่อประชาชน ข้าราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม หมายถึง การดำรงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการ      
เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

(5) การทำงานเป็นทีม หมายถึง ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม
หน่วยงานหรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถ
ในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

(6) ความผูกพันต่อระบบราชการ หมายถึง ความผูกพัน มุ่งมั่น ทุ่มเท เสนอตนเพ่ือช่วยเหลือ
แม้มิใช่หน้าที่ การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่ยึดมั่นในเป้าหมายของราชการ ยึดถือสาธารณะประโยชน์เป็นที่ตั้ง 

(7) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดค้นหาวิธีการทำงานใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง ส่วนงาน และระบบราชการ รวมทั้งส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นจูงใจผู้อ่ืน
ให้คิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนา 

๓



 (8) การมองในภาพรวม หมายถึง การติดตามความเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม และงานที่เกี่ยวข้อง และนำมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนการดำเนิน งานให้สอดคล้อง    
พร้อมทั้งการอธิบายให้ผู้อ่ืน เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้กับงานของตนเองได้ 

 (9) การอุทิศตนเพ่ือสังคม หมายถึง เป็นผู้ที่ทำความดี เสียสละ ทุ่มเท เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมในการพัฒนาสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน 

 (10) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หมายถึง ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงาน บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายและสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งได้ 

 (11) มุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  หมายถึง  มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น     
ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพ่ือบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนและกระตุ้น    
ให้ผู้อื่นเกิดการเรียนรู้และพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

การดำเนินการคัดเลือกของกรมชลประทาน ตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดำเนินการ  ได้แก่ 

1. อธิบดี รับทราบและพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือและประกาศ ดังนี้
1) หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 
2) หนังสือการสนับสนุนให้ข้าราชการเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษา

และความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 3) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

4) ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 5) หนังสือแจ้งผลผู้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. 

 6) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 ๗) หนังสือรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

2. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมชลประทาน มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 

1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
2) ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และรายงาน อ.ก.พ.กรมเพ่ือทราบ
3) เมื่ อดำเนิ นการตามข้ อ 2. แล้ ว ให้ แจ้ งผลการคั ดเลื อกของกรมชลประทาน

พร้อมรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
๕) แต่งตั้ งคณะทำงาน/คณะกรรมการ เพ่ือช่วยในการดำเนินการคัดเลือกได้

ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

๔



3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมชลประทาน  มีบทบาทและหน้าที่ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอกรมพิจารณา จัดทำ
หนังสือเชิญประชุม ดำเนินการจัดประชุม จดรายงานการประชุม และดำเนินการตามมติที่ประชุมมอบหมาย 

4. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
มีบทบาทหน้าที่ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ตามประกาศ           
กรมชลประทาน และดำเนินการตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ             
ผู้มีผล สัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทานมอบหมาย 

๕. เลขานุการคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
มีบทบาทหน้าที่ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เสนอคณะกรรมการสรรหาฯพิจารณา จัดทำ
หนังสือเชิญประชุม ดำเนินการดำเนินการจัดประชุม จดรายงานการประชุม สรุปผลคะแนนการสัมภาษณ์   
และดำเนินการตามมติท่ีประชุมมอบหมาย 

 ๖. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติราชการในสังกัด เป็นผู้ที่รับผิดชอบ
ในการที่จะพิจารณาผลการพัฒนาในภาพรวมของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยเมื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
หมุนเวียนมาที่สำนัก/กองและเริ่มปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนัก/กองจะมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 

1) ศึกษากรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ดังกล่าว เพ่ือจะได้ทราบข่าวว่าข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีพ้ืนฐานความรู้งาน ทักษะงาน และมีประสบการณ์
ในการสร้างผลงานอะไรบ้างในสำนัก/กองอ่ืน ๆ ที่ผ่านมา และวิธีการที่ดีที่สุด คือ การจัดประชุมร่วมระหว่าง
หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นและผู้อำนวยการสำนัก/กองเดิมที่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสังกัดอยู่
กับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นและผู้อำนวยการสำนัก/กองที่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง           
จะหมุนเวียนไปทำงาน 

2) ศึกษากรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนัก/กอง
เพื่อพิจารณาว่าในปัจจุบันมีงาน/โครงการใดบ้างที่จะหมอบหมายให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติ      
เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้งาน ทักษะการทำงาน รวมทั้งได้แสดงพฤติกรรมบ่งชี้ และสมรรถนะที่จำเป็น           
ในการทำงานตามที่แผนความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล        
ที่กำหนดไว้ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้อำนวยการสำนัก/กองควรหารือกับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจะต้องศึกษาก่อนที่จะมีการมอบหมายงาน 

3) ศึกษากรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลในลำดับต่อไปของข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไว้ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือนก่อนระยะเวลาที่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจะต้องหมุนเวียน   
ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานถัดไป เพื่อความต่อเนื่องของการเรียนรู้ระหว่างงานในสำนัก/กองที่ปฏิบัติงาน       
ในปัจจุบันกับการทำงานในสำนัก/กองที่จะไปปฏิบัติในลำดับต่อไป 

4) ก่อนที่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจะหมุนเวียนไปยังสำนัก/กองต่อไป ผู้อำนวยการ
สำนัก/กองจะเป็นผู้ลงนามเห็นชอบว่าข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมี ความรู้งาน ทักษะการทำงานรวมทั้งผลงาน
ที่ตรงตามที่แผนความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล หรือ กรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลกำหนดไว้     
อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนัก/กองอาจให้ความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการ     
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงต่อไป 

7. ผู้บังคับบัญชาระดับต้น/หัวหน้างานเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) ผ่านการมอบหมายงาน
ให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงปฏิบัติ รวมทั้งทำหน้าที่หลักในการสอนงาน (Coach) โดยจุดมุ่งหมายในการสอนงาน
ของผู้บังคับบัญชาระดับต้นจะมุ่งเน้นที่ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ความรู้ด้านเทคนิคในการทำงาน
เป็นหลัก โดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น/หัวหน้างาน จะมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 

๕



 1) ให้คำปรึกษา และตัดสินใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสบการณ์การทำงาน
และผลงานที่ผ่านมาของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกับกรอบการสั่งสมประสบการณ์ เพ่ือวิเคราะห์ว่าองค์ความรู้งาน 
ทักษะ หรือพฤติกรรมบ่งชี้ใดที่กำหนดในกรอบการสั่งสมประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่ข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้เรียนรู้
ครบถ้วนแล้ว และสามารถยกเว้นไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วเพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดเป็นกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์รายบุคคล  

 2) หารือกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล รวมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับงาน/โครงการที่จะมอบหมายให้แก่ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง คือ งาน/โครงการที่จะมอบหมาย ต้องสร้างโอกาส
ให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้แสดงพฤติกรรมการทำงานที่สะท้อนว่ามีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ      
ตามท่ีกำหนดไว้ 

 3) มอบหมายงานให้กับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการบริหารผลการปฏิบัติราชการ จะหมายความรวมถึง
กระบวนการตั้งแต่ การวางแผนปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๘. หัวหน้าฝ่ายพัฒนากำลังคนคุณภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานดำเนินการในภาพรวม 
โดยติดตามการพัฒนาของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละคนว่ามีความสอดคล้องกับกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์รายบุคคลหรือไม่ อย่างไร และนำเสนอข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาในการดำเนินการ รวมทั้งเป็น 
ที่ปรึกษาให้กบัผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ อีกด้วย 

๙. ผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ดำเนินการติดตามการพัฒนาของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละคน
ว่ามีความสอดคล้องกับกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลหรือไม่ อย่างไร และนำเสนอข้อมูลเมื่อเกิดปัญหา
ในการดำเนินการ 

สรุปกระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
2.ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนคุณภาพและร่างแผนการดำเนินงานสรรหา

และคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
3. การสนับสนุนให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษา ความสามารถ

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการ      
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

4. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
5. นำเสนออธิบดีเพ่ือลงนามในประกาศการรับสมัครคัดเลือกและหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
6. ดำเนินการรับสมัครข้าราชการเพ่ือคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และรวบรวม

รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น 
7. ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมิน

สมรรถนะสำนักงาน ก.พ. 

๖



8. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
9. การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์

   ๑๐. นำเสนออธิบดีเพ่ือลงนามในประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๑๑. รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้ อ.ก.พ.กรม และสำนักงาน ก.พ. 
ทราบ 

๗



Work Flow กระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 

ลำดับที ่ ผังกระบวนการ 
เวลา 
(วัน) 

1 3 

2     5 

3      5 

4  5 

5  3 

6 30 

7 3 

8 3 

9 10 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลอืกข้าราชการ
เพื่อเข้าสู่ระบบขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนคุณภาพและรา่ง
แผนการดำเนินงานสรรหาและคดัเลือกข้าราชการผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูง 

การสนับสนุนให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบ
ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลอืกข้าราชการ
เพื่อเข้าสู่ระบบขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

นำเสนออธิบดี 
เพื่อประกาศหลักเกณฑ ์

ดำเนินการรับสมัคร และรวบรวมรายชื่อฯ 

  NO 

YES 

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. 

ดำเนินการจัดประชมุ 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ ์

YES 

  NO 

แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ ์

๘



10 3

11 

รวมเวลาทั้งหมด   73 วัน 

 3 

นำเสนออธิบดีเพื่อลงนามในเพื่อประกาศ 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ 

YES 

รายงานผลการพจิารณาคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

ให้ อ.ก.พ.กรม และสำนกังาน ก.พ. 
ทราบ

๙



5. Work  Flow  กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ  :  กระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์กระบวนการ  : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด 

ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 3 วัน แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการ         
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

1. การจัดทำคำสั่งครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องมี
คุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.พ.กำหนด 
3. มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ใหม่ ให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนา

กำลังคน
คุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการเพ่ือ 

เข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๑๐



ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

2. 5 วัน ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการกำลังคนคุณภาพ  โดยดำเนินการ 
ดังนี้ 

1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ
กำลังคนคุณภาพ 

2. กำหนดจำนวนบุคลากรและ
ตำแหน่งเป้าหมายที่จะขาดแคลนในระยะ
อีก 5-10 ปีข้างหน้าหรือเกษียณอายุ
ราชการ ในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง 
และระยะยาว เพ่ือรองรับการขาดแคลน
ในอนาคตทั้งสายงานหลัก สายงานรอง
และสายงานสนับสนุน เพ่ือรวบรวมข้อมูล
และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

3. วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน
คุณภาพตามข้อ 2 และจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร (Human Resource 
Development Plan) 

4. จัดทำร่างแผนการดำเนินการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตามแนวทาง 
ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

1. การวิเคราะห์ความต้องการในการเตรียม
กำลังคนคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ 
สถานการณ์กำลังคนของกรมชลประทาน  
2. จำนวนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก
เมื่อรวมกับจำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงที่มีอยู่ในระบบแล้วต้องไม่เกินกรอบ
จำนวนขา้ราชการ ตำแหน่งประเภทบริหาร 
ประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ไม่เกินร้อยละ 
100    
3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
ต้องสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ประเทศ องค์ความรู้และ
อัตรากำลังที่มีในปัจจุบันและในอนาคต 
4. ร่างแผนการดำเนินการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เป็นไปตาม
ขั้นตอนและแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนา

กำลังคน
คุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
กำลังคนคุณภาพและร่าง

แผนการดำเนินงานสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูง  

๑๑



ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

3. 
 

5 วัน วางแผนเตรียมความพร้อม 
ให้กับข้าราชการในการสมัครเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
โดยดำเนินการ  ดังนี้ 
1. ประสานกบัหน่วยงานที่จัดสอบ
ทดสอบความสามารถทางภาษา และ
ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่    
ในการทดสอบ 
2. แจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ
3. รวบรวมรายชื่อข้าราชการที่สมัครสอบ
และแจ้งให้หน่วยงานที่จัดสอบทราบเพื่อ
ดำเนินการสอบต่อไป 

1. ข้อมูลของหน่วยงานที่จัดสอบ วัน เวลา
และสถานที่ในการสอบต้องมีความชัดเจน
และถูกต้อง 
2. หนังสือ เรื่องการสนับสนุนให้ข้าราชการ
เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษา 
และความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
ต้องผ่านความเห็นชอบและลงนาม 
โดยอธิบดีกรมชลประทาน 
3. ต้องมีการแจ้งเวียนหนังสือการสนับสนุน
ให้ข้าราชการเข้ารับการความสามารถทาง
ภาษา และความสามารถทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัคร
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ล่วงหน้าให้ข้าราชการทราบก่อนต้นรอบ
ปีงบประมาณเพราะข้าราชการจะได้   
เตรียมตัวเข้าทดสอบ ได้ทันตามกำหนด 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนา

กำลังคน
คุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

การสนับสนุนให้ข้าราชการ 
เข้ารับการทดสอบความสามารถ
ทางภาษา และความสามารถทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการสมัครเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๑๒



ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

4. 
5 วัน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก

ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
เพื่อพิจารณาร่างการประกาศรับสมัคร การประกาศ
หลักเกณฑ์และวธิีการคัดเลือก และแผนการดำเนินการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเขา้สู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
    1.จัดทำร่างการประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับ 
การคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผูม้ีผลสัมฤทธิ์สูง 

2.จัดทำร่างการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการเพือ่เข้าสู่ระบบขา้ราชการ        
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

3. จัดทำรา่งแผนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
ของกรมชลประทาน 

4. ประสานกับประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
เพื่อกำหนดวันทีจะประชุม 

5. จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเขา้สู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

6. จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเขา้สู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เข้าร่วมประชุม 

7. ดำเนินการจัดการประชุมคณะคณะกรรมการสรร
หาและคัดเลือกขา้ราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการ  ผู้
มีผลสัมฤทธิ์สูง 

8. จัดทำรายงานการประชุมและแจง้เวียน
ให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

1. การประกาศรับสมัครข้าราชการ เข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ     
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน   
ต้องให้เป็นไปตามที่ ก.พ.กำหนด 
2. การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ        
กรมชลประทาน ต้องให้เป็นไปตามที่ ก.พ.
กำหนด 
3. แผนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการ        
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน     
ต้องสอดคล้องกับประกาศรับสมัครและ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ 
4. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนา

กำลังคน
คุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

คณะกรรม 
การสรรหา

และคัดเลือก
ข้าราชการ
เพ่ือเขา้สู่
ระบบ

ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

และ
เลขานุการ
คณะกรรม 

การสรรหาฯ 

ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่
ระบบข้าราชการ         
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

NO 

NO 

๑๓



ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

5.  3 วัน นำเสนอคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการ       
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงพิจารณา และเสนออธิบดี 
อนุมัติให้ความเห็นชอบและลงนาม        
ในประกาศ 

1. รูปแบบของหนังสือประกาศต้องถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ 
2. รายละเอียดในหนังสือประกาศต้อง
ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบงานสารบรรณ 
3. การประกาศรับสมัคร และการประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ 
กรมชลประทาน ต้องได้รับความเห็นชอบ
และลงนามจากอธิบดีกรมชลประทาน 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนา

กำลังคน
คุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 
นำเสนออธิบดี 

เพ่ือประกาศรับสมัครฯ
และหลักเกณฑ์ 

NO 

YES 

NO 

๑๔



ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

6.  30 วัน ดำเนินการ  ดังนี้ 
1. ดำเนินการรับสมัครข้าราชการเข้า

สู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้  

    1.1 แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน
ทราบเรื่องการรับสมัคร โดยวิธีการต่างๆ 

    1.2 ดำเนินการรับสมัครให้เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครและหลักเกณฑ์ท่ี 
กรมชลประทานกำหนด 

2. รวบรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมี
วิธีการ ดังนี้  
        2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ       
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน     
ที่กำหนด 
        2.2  ตรวจสอบจำนวนข้าราชการ
ที่กรมสามารถคัดเลือกได้ให้ถูกต้อง  

1. การแจ้งเวียนการรับสมัครข้าราชการ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
ต้องมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
และต้องแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด    
ของกรมชลประทานทราบอย่างทั่วถึง 
2. การรับสมัครต้องดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
3. การรวบรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 
ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง       
ของกรมชลประทานที่กำหนด  
4. จำนวนข้าราชการที่กรมสามารถคัดเลือก
ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนา

กำลังคน
คุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

ดำเนินการรับสมัคร
ข้าราชการเข้าสู่ระบบ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
และรวบรวมรายชื่อ        
ผู้มีคุณสมบัติทีผ่่าน     

การตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้น 

NO 

๑๕



ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

7. 3 วัน ดำเนินการ  ดังนี้ 
๑. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมชลประทานที่กำหนด อาทิ      
ใบสมัคร ความสามารถทางภาษา 
ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล  

2. จัดทำหนังสือให้อธิบดีลงนามหนังสือ
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบ
ประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ  
ให้สำนักงาน ก.พ. 

1. รูปแบบของหนังสือภายนอกต้องถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ 

2. รายละเอียดในหนังสือภายนอกถูกต้อง
ครบถ้วน ต้องได้รับความเห็นชอบ         
และลงนามจากอธิบดีกรมชลประทาน 

3. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมี
คุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทานที่
กำหนด 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนา

กำลังคน
คุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ารับการ

ประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ โดยแบบ
ประเมินสมรรถนะ 
สำนักงาน ก.พ. 

NO 

๑๖



ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

8.   3 วัน แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์  
เพ่ือคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   

1. การจัดทำคำสั่งถูกต้องตามระเบียบงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องมี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหา   
และคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกำหนด และต้อง
ได้รับความเห็นชอบและลงนามจากประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ 

เลขานุการ
คณะกรรม 
การสรรหา

และคัดเลือก
ข้าราชการ
เพ่ือเข้าสู่
ระบบ

ข้าราชการผู้
มีผลสัมฤทธิ์

สูง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สัมภาษณ ์เพ่ือคัดเลือก
ข้าราชการเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

NO 

๑๗



ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

9.   10 วัน ดำเนินการจัดประชุม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับ
การสัมภาษณ ์

2. จัดทำหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ และผูส้มัคร 

3. จัดทำวาระการประชุม และเตรียมเอกสาร
การกำหนดเกณฑ์การประเมินคณุลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ของกรมชลประทาน เบื้องต้น ๗ 
สมรรถนะ เพื่อให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
พิจารณา 

4. ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากการตอบคำถาม
ในขณะสมัภาษณ์ และการเขียนเรยีงความ     
ในใบสมัคร 

5. จัดทำรายงานการประชุมสรุปผล
การพิจารณาสอบสัมภาษณ์ และแจ้งเวียน
รายงานการประชุมผลให้คณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูงของกรมชลประทาน 
ทราบ และนำเสนออธิบดลีงนามในประกาศ
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลอืก ต่อไป 

1. รูปแบบของประกาศต้องถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

2. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ 

3. ต้องคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. และ
ประกาศรับสมัครฯ ของกรมชลประทาน 
กำหนด 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนา

กำลังคน
คุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

คณะกรรม 
การสอบ

สัมภาษณ์ฯ 
และ 

เลขานุการ
คณะกรรม 
การสอบ

สัมภาษณ์ฯ 

ดำเนินการจัดประชุม 
คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ์ 

NO 

YES 

๑๘



ลำดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

10. 

 
 
 
 
 

3 วัน ดำเนินการ จัดทำประกาศเสนออธิบดี   
ลงนาม เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับ  
การคัดเลือก 

1. รูปแบบของประกาศต้องถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

2. รายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน และต้องได้รับความ
เห็นชอบและลงนามจาก 
อธิบดีกรมชลประทาน 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนา

กำลังคน
คุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

11. 3 วัน ดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทำหนังสือเสนออธิบดีลงนาม
เรื่องรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง    
2. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสรุป
รายละเอียดข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ประจำปี ให้สำนักงาน ก.พ.  
3. จัดทำบันทึกรายงาน ให้ อ.ก.พ. กรม

1. รูปแบบของบันทึกและหนังสือภายนอก
ต้องถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
2. รายละเอียดในบันทึกและหนังสือ
ภายนอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและต้อง
ได้รับความเห็นชอบและลงนามจากอธิบดี 
กรมชลประทาน 
3. การรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเป็นไปตาม
กำหนดระยะเวลา ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด 

หวัหน้าฝ่าย
พัฒนา

กำลังคน
คุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

รายงานผลการพจิารณา
คัดเลือกข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง ให้ อ.ก.พ.กรม 
และสำนักงาน ก.พ. ทราบ 

นำเสนออธิบดีเพ่ือลง
นามในประกาศรายชื่อ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
เข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๑๙



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมชลประทาน

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผดิชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ      
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
เพ่ือดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ประกอบ 
ด้วย อธิบดีหรือรองอธิบดีฝ่ายบริหาร      
เป็นประธานกรรมการ และผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหารหรือประเภทวิชาการหรือ
อำนวยการที่กำกับดูแลงานนโยบาย       
และยุทธศาสตร์ และผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป เป็นกรรมการ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่
เห็นสมควร เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อทำหน้าที่  ดังนี้ 

1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง   

2) ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

1. ระเบียบงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 
2. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 
3. หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที ่นร 1003/ว 16 ลงวันที ่11 
กันยายน 2562 เรื่อง ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการ 
เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง  

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
กำลังคนคุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

1. คณะกรรมการสรร
หาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ต้องเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
และให้ความสำคัญกับ
ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของกรม
ชลประทาน 
2. ต้องมีการทบทวน
หรือแก้ไขคำสั่งใหม ่ 
ให้เป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒๐



รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผดิชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

3) เมื่อดำเนินการตามข้อ 2. แล้ว
ใหร้ายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พร้อมรายละเอียดลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ.      
และรายงาน อ.ก.พ. กรม เพ่ือทราบ 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์     
เพ่ือคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   
    ๕) แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ 
เพ่ือช่วยในการดำเนินการคัดเลือกได้       
ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
เสนอกรมพิจารณาแต่งตั้ง 
3. ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
ในกรณีที่มีการย้าย โอนหรือเกษียณให้
เหมาะสมและเป็นปัจจุบันทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
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2. ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการกำลังคนคุณภาพ   
และร่างแผนการดำเนินงาน 
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
กำลังคนคุณภาพ  โดยดำเนินการ ดังนี้ 
1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ
กำลังคนคุณภาพ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
      1.1 กำหนดหัวข้อเพ่ือออกแบบสำหรับ
การสำรวจข้อมูลกำลังคนคุณภาพ 
      1.2 ขอข้อมูลบุคลากร (DPIS) ทุกสาย
งานทุกระดับประเภทวิชาการที่ดำรงตำแหน่ง
ในระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ        
เพ่ือกำหนดสัดส่วนจำนวนข้าราชการ        
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่กรมชลประทาน         
จะสามารถคดัเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยเทียบกับ
จำนวนตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น/
อำนวยการระดับสูง/ประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอยู่ในกรม
ชลประทาน ไม่เกินร้อยละ 100 
      1.3 กำหนดจำนวนและตำแหน่ง
ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติที่จะสมัครเพื่อเข้าสู่
ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเมื่อรวมกับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอยู่แล้วต้องไม่เกินจำนวน
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น/อำนวยการ

1. แผนการดำเนินการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง      
ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 
2. แผนพัฒนาบุคลากร (Human
Resource Development Plan) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
กำลังคนคุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

1. แผนพฒันาบุคลากร
(Human Resource 
Development Plan) 
เป็นแผนการพัฒนา
กำลังคนคุณภาพเพ่ือ
ใช้ประกอบในการ
ขอรับทุนรัฐบาลและ
การฝึกอบรมภายใน
และต่างประเทศ 
สำนักงาน ก.พ.
กำหนดให้ เป็นเอกสาร
ที่ต้องส่งประกอบกับ
รายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก  
2. แผนการดำเนินการ
สรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพ่ือเข้าสู่
ระบบข้าราชการ       
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง    
ของกรมชลประทาน 
ต้องดำเนินการตาม 
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ระดับสูง/ประเภทวิชาการระดับเชี่ยว      
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอยู่ในกรมชลประทาน   
ในปัจจุบัน 
2. กำหนดจำนวนบุคลากรและตำแหน่ง
เป้าหมายที่จะขาดแคลนในอีก 5-10 ปี
ข้างหน้าหรือเกษียณอายุราชการ ในระยะ
เร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว  
เพ่ือรองรับการขาดแคลนในอนาคตทั้งสาย
งานหลัก สายงานรองและสายงานสนับสนุน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร 
3. วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนคุณภาพ
ตามข้อ 2 และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
(Human Resource Development Plan) 
4. จัดทำร่างแผนการดำเนินการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตามแนวทางที่สำนักงาน 
ก.พ. กำหนด 

รายละเอียดขั้นตอน
ตามแนวทางที่
สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 
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3. การสนับสนุนให้ข้าราชการ
เข้ารับการทดสอบ
ความสามารถทางภาษา และ
ความสามารถทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ดำเนินการรายละเอียดดังนี้ 
1. วางแผนเตรียมความพร้อมและหาข้อมูล ให้
ข้าราชการทีป่ระสงค์จะเข้ารับสมัคร    เป็น
ข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง              ของกรม
ชลประทาน ให้เข้ารับการทดสอบความสามารถ
ทางภาษาและความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. จัดทำหนังสือขออนุมัติอธิบดี เร่ือง การ
สนับสนนุให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบ
ความสามารถทางภาษา และความสามารถทาง
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้
ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบ 
ข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง 
3. บันทึกแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
ทราบ เร่ืองกรมอนุมัติในการสนบัสนนุให้
ข้าราชการเข้ารับการทดสอบความสามารถทาง
ภาษา และความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ         ผู้ที่
ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง 
4. ประสานงานกับหน่วยงานทีส่่งข้าราชการ
สมัครสอบและหน่วยงานที่จัดสอบในการจองที่
นั่งสอบและกำหนดวนัเวลา  

1. บันทึกข้อความขออนุมัติเรื่อง
การสนับสนุนให้ข้าราชการเข้ารับ
การทดสอบความสามารถ       
ทางภาษา และความสามารถทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการสมัครเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
2. บันทึกข้อความแจ้งเวียนให้

หน่วยงานในสังกัดทราบ เรื่องการ
สนับสนุนให้ข้าราชการเข้ารับการ
ความสามารถทางภาษา และ
ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัคร
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
3. กำหนดการในการทดสอบ
ความสามารถทางภาษา และ
ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ของแต่ละหน่วยงาน 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
กำลังคนคุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 
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4. ประชุมคณะกรรมการสรร
หาและคดัเลือกข้าราชการ   
เพ่ือเข้าสู่ระบบขา้ราชการ      
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ือพิจารณา
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับ         
การคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ        
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรม
ชลประทาน  และแผนการดำเนินการ 
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตามแนวทาง     
ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. จัดทำร่างการประกาศรับสมัครข้าราชการ
เข้ารบัการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีรายละเอียดดังนี้   
    1.1 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น  ดังนี้ 
         1.1.1  เป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ 

1. ร่างการประกาศรับสมัคร
ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
2. ร่างการประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงของกรมชลประทาน 
3. ร่างแผนการดำเนินการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
4. ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
5. หนังสือเชิญคณะกรรมการการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
เข้าร่วมประชุม 
6. รายงานการประชุมและแจ้ง
เวียนให้คณะกรรมฯ ทราบ 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
กำลังคนคุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 
คณะกรรม 

การสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการ

เพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

และ 
เลขานุการคณะกรรม 

การสรรหาฯ 

ประกาศรับสมัคร
ข้าราชการเข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการเพ่ือ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้
มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรม
ชลประทาน  และ
แผนการดำเนินการสรร
หาและคัดเลือก
ข้าราชการเพ่ือเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ต้องจัดทำ
และให้สอดคล้องกับ
แนวทางที ่ สำนักงาน 
ก.พ. กำหนด 
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       (1)  กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วย
คุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

       (2)  กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วย
คุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

        (3)  กรณีได้รับคุณวุฒิปริญญาโท 
หรือปริญญาเอกที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งเพ่ิมข้ึน ต้องมีอายุราชการไม่
น้อยกว่า 1 ปี   

    1.1.2  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
กรมชลประทานอย่างน้อย 1 ปี  

       1.1.3  มีผลงานทีโ่ดดเดน่เป็นประจักษ์
และมผีลการปฏิบตัิราชการในรอบปีท่ีผ่านมาโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป  โดยพิจารณาจาก
ผลงานในรอบ ๑ เมษายนและรอบ 1 ตุลาคม ของ
ทุกป ีหรือในกรณีที่ข้าราชการเพิ่งกลับจากลาศึกษา
ต่อ และมีคณุสมบัติของผูเ้ข้ารับการคัดเลือกตามที่ 
สำนักงาน ก.พ.กำหนด ให้พิจารณาจากผลงานโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปในปีงบประมาณก่อน
ลาศึกษาต่อได้   
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         1.1.4  มีความรู้  และทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนดในระดับดีมาก และทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ในระดับที่ใช้งานได้ดี 

       1.1.5  เป็นผู้ที่มีศักยภาพท่ีเหมาะสม
สำหรับการพัฒนา 

    1.1.6  เป็นผู้มีความประพฤติด ี
ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย 
   1.2. การรับสมัครคัดเลือก 

    1.2.1  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ไดต้ามประกาศของกรมชลประทาน         
ในวันและเวลาราชการ        
(ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.) โดยผู้สมัคร
จะต้องกรอกราย ละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อด้วย
ตนเอง กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่งถึงส่วน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ถนนติวานนท ์ตำบลบาง
ตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 และวงเล็บมุมซองว่า   “รับสมัคร 
HiPPS ” ภายในวันที่กำหนดในประกาศรับ
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สมัครของกรมชลประทานโดยจะถือวันที่    
ที่ทำการไปรษณีย์ประทับตรารับเอกสารเป็น
สำคัญ 

  1.2.2 เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่น
พร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

    (1) ความสามารถทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
ในแต่ละหลักสูตร  

• ICDL Workforce Basics
(ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) 
Computer and Online Basics และ    
(2) Application Basics) หรือ 

• IC3 Digital Literacy
Certification (ประกอบด้วย 2 หลักสูตร 
ได้แก่ (1) Computing Fundamentals 
และ(๒) Key Applications) หรือ 

• แบบทดสอบสมรรถนะด้านการ
ใช้ดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) Thailand Professional 
Qualification Institute : TPQI 
(ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) Level 
1 และ  (๒) Level 2 
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   (2) ความสามารถทางภาษา 
• ภาษาอังกฤษ CU –TEP  ไม่ต่ำ

กว่า 60 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 
173 คะแนน (Computer – based) หรือ 
ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน (Internet –based) 
หรือIELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือ DIFA 
TESทักษะการอา่นและการฟังไม่ต่ำกว่า
ระดับ B1+ ของข้อสอบ Module ที่1      
ซึ่งประกอบด้วยทักษะการอ่าน (Reading) 
และ ทักษะการฟัง (Listening) ซึ่งต้องเป็น
การสอบในครั้งเดียวกัน 

• ภาษาเยอรมัน Goethe –
Zertifikat หรือ 

• ภาษาฝรั่งเศส DELF หรือ
• ภาษาสเปน  DELE หรือ

หมายเหตุ  ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน 
ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 ตาม Common European 
Framework of Reference 
For Language (CEFR) 

• ภาษาจีน HSK ไม่ต่ำกว่าระดับ
HSK ระดับ 4 หรือ 

• ภาษาญี่ปุ่น JLPTไม่ต่ำกว่าระดับ
JLPTระดับ N2 หรือ 
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หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องส่งผลคะแนน 
ความสามารถทางภาษา อย่างน้อย 1 แห่ง 
และความสามารถทางเทคโนโลยี อย่างน้อย 
1 แห่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปกับ
ใบสมัครด้วย หรือนำมายื่นภายในระยะเวลา
ที่กำหนดการคัดเลือก 
       1.2.3 ข้าราชการที่สมัคร สามารถ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้โดยวิธีการ ดังนี้ 

        (1)  ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้เสนอรายชื่อ 
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีสำนักงาน 
ก.พ. กำหนด ต่อผู้อำนวยการสำนัก / 
ผู้อำนวยการกองหรือที่เทียบเท่าเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบโดยคำนึงถึงความสมัครใจ 
ของข้าราชการผู้นั้น 
           (2) ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามทีส่ำนักงาน ก.พ. กำหนดสมัครด้วย
ตนเอง พร้อมด้วยความเห็นของผู้อำนวยการ
สำนัก/ผู้อำนวยการกอง หรือที่เทียบเท่า  
ผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
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   ทั้งนี ้กรอกข้อมูลใบสมัคร หรือ ดาวน์
โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ
สำนักงาน ก.พ.https://www.ocsc.go.th/HiPPS 
   1.3. วธิีการคัดเลือก 

       1.๓.1 ผูส้มัครจะต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. และประกาศ
ของกรมชลประทาน โดยคำนึงถึงมิติการ
คัดเลือก ๒ มิติ ดังนี้ 

 (1) ศักยภาพ ประกอบด้วย 
• ความสามารถทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
• ความสามารถทางภาษา ทั้งนี้    

ผลคะแนนความ สามารถทางภาษาต้องมีอายุ
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
ความสามารถทางภาษา  

• คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบ
ประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. 

• คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของ กรมชลประทาน โดยการสัมภาษณ์   
กรมชลประทาน 
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 (2) ผลงาน 
• ผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่

ผ่านมา (2 รอบการประเมินได้ระดับดีมากขึ้นไป) 
• ผลงานสำคัญ 1 ปีย้อนหลัง

      ๑.3.2 ประกาศรายชื่อข้าราชการพล
เรือนสามัญที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ทางเว็บไซต์ของ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
http://hr.rid.go.th/  
เว็บไซต์ของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
http://person.rid.go.th/training/ 
3. จัดทำร่างแผนการดำเนินการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
และข้ันตอนรายละเอียด และระยะเวลาที่จะ
ดำเนินการ โดยการนำเสนอแบบตาราง 
4. ประสาน กับ ประธานคณะกรรมการสรร
หาฯ (รธร.) เพ่ือกำหนดวันที่จะประชุม 

1. 5. จัดทำระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ         
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
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5. นำเสนออธิบดีเพื่อประกาศ
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
กรมชลประทานและประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ
กรมชลประทาน 

2. 6. จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการการสรร
หาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เข้าร่วมประชุม 

3. 7. ดำเนินการจัดการประชุมคณะ
คณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงเพ่ือพิจารณาประกาศรับสมัคร 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และ
แผนดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการ 
8. จดัทำรายงานการประชุมและแจ้งเวียนให้
คณะกรรมการฯ ทราบ 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สบค.นำเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
พิจารณา และเสนออธิบดีอนุมัติให้ความ
เห็นชอบและลงนาม ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 

2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือกข้าราชการเพื่อ
เข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 

1. ประกาศรับสมัคร
ข้าราชการเข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงของกรมชลประทาน
2. ประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงของกรมชลประทาน 

1. หนังสือแจ้งเวียนการประกาศ
รับสมัครข้าราชการเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
กำลังคนคุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 
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6. ดำเนินการรับสมัคร
ข้าราชการเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
และรวบรวมรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น 

ดำเนินการรับสมัคร ดังนี้ 
1. ดำเนินการรับสมัครข้าราชการเข้าสู่

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง มีข้ันตอน 
ดังนี้  
      1.1 แจ้งเวียนหนังสือให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ การประกาศรับสมัคร ผ่านทางช่องทาง
สื่อสารต่างๆ  ดังนี้ 

       - หนังสือแจ้งเวียนอธิบดี รองอธิบดี
ผู้เชี่ยวชาญ และสำนัก/กอง 

       - ลงเว็บไซต์ของกรมชลประทาน 
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

       - แจ้งคณะทำงานเสียงตามสาย     
ของกรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

       - แจ้งฝ่ายอาคารสถานที่ เพ่ือนำแผ่น
ป้ายไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่าง ๆ 

       - แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก
ชลประทานที่ 1-17 เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
      1.2 รับสมัครข้าราชการเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตามวัน เวลาและ
สถานที่ของประกาศรับสมัคร โดยข้าราชการ
ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ดังนี้ 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
กำลังคนคุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

ข้าราชการต้องสมัครใจ
ที่จะเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง เนื่องจาก
ระบบนี้ใช้แนวทางการ
พัฒนาที่รวมถึงการ
ได้รับมอบหมายงานที่
ท้าทายและการ
ประสานสัมพันธ์กับ
หน่วยงานและบุคคลที่
หลากหลาย จึงต้อง
อาศัยความร่วมมือและ
ทุ่มเทของข้าราชการ
เป็นสำคัญ 
2. การรับสมัคร ส่วน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
อาจจะเตรียมใบสมัคร
สำหรับผู้ที่สนใจ หรือ
สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครได้
จากเว็บไซต์ของ
สำนักงาน ก.พ.     

๓๔



รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผดิชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

       1.2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้เสนอรายชื่อ
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีสำนักงาน 
ก.พ.กำหนดต่อผู้อำนวยการสำนัก / 
ผู้อำนวยการกอง หรือที่เทียบเท่า เพ่ือให้
ความเห็นชอบ โดยคำนึงถึงความสมัครใจ 
ของข้าราชการผู้นั้น 

       1.2.2 ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ี ก.พ.กำหนดสมัครด้วยตนเองพร้อม
ด้วยความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับ
ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง หรือ 
ที่เทียบเท่า 

2. รวบรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีวิธีการ ดังนี้ 
        2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพ่ือเข้า   
สู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง       
ของกรมชลประทานที่กำหนด 
        2.2  ตรวจสอบจำนวนข้าราชการ 
ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและความถูกต้อง  

3. เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือพิจารณา
รายชื่อ 

และเว็บไซต์ของส่วน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยผู้สมัครจะต้อง
กรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วน ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด 
และส่งใบสมัครให้กับ
ส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

๓๕



รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผดิชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

7. ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์    
โดยแบบประเมินสมรรถนะ 
สำนักงาน ก.พ. 

ดำเนินการ  ดังนี้  
๑. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและสรุป
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ์       
และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ        
กรมชลประทานที่กำหนด อาทิ ใบสมัคร    
หนังสือแสดงผลความสามารถทางภาษา 
หนังสือแสดงความสามารถทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
2. จัดทำหนังสือให้อธิบดีลงนามหนังสือแจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ 
สำนักงาน ก.พ ให้สำนักงาน ก.พ. 

1. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยแบบประเมิน
สมรรถนะ สำนักงาน ก.พ  
2. แบบฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการ
3. สำเนาใบสมัคร
4. สำเนาผลคะแนนการทดสอบ
ความสามารถทางภาษา 
5. สำเนาผลคะแนนการทดสอบ
ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
กำลังคนคุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน ก.พ. จะแจ้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน
คุณลักษณะที่พึง 
ประสงค ์และกำหนด
วัน เวลา และสถานที่
ในการทดสอบ ทางเว็บ
สำนักงาน ก.พ. 
https://hipps.ocsc.g
o.th/member/
หากผู้สมัครไม่ไปสอบ
ตามท่ีวันเวลาสถานทีท่ี่
กำหนด หรือสอบไม่
ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 50 จะถือว่า
ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่
ครบตามเกณฑ์ที่ 
สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด เจ้าหน้าที่ต้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน   
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผดิชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

8. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สัมภาษณ ์เพ่ือคัดเลือก
ข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   

คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ  
ดำเนินการ แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์
เพ่ือดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
และหัวหน้าฝ่ายพัฒนากำลังคนคุณภาพ   

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ เลขานุการคณะกรรม 
การสรรหาและ

คัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

องค์ประกอบของ
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ควรประกอบ       
ด้วยผู้บังคับบัญชา  
ของผู้สมัครโดยตรง 
หรือเป็นผู้ทีมี่ความ
เกี่ยวข้องกับ 
ตำแหน่งงาน และมี
องค์ความรู้ในตำแหน่ง
งานของผู้สมัครเป็น
อย่างดี 

๓๗



รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผดิชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

9. การดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการสัมภาษณ์ 

ดำเนินการ  ดังนี้ 
1. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสัมภาษณ์ 
2. ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
๓. ให้กรรมการดำเนินการสัมภาษณ์ 
๔. กรรมการสอบสัมภาษณ์รายงานผล      
การคัดเลือกต่อคณะกรรมการสรรหาฯ 
๕. กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นผู้ที่ดำรง
ตำแหน่งในสายงานที่เพ่ิมเติมจากตำแหน่ง
เดิมที่กรมเคยมีการจัดทำกรอบสั่งสม
ประสบการณ์ภาพรวมไว้  ให้มีการจัดทำ
กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมในสาย
งานนั้นเพิ่มเติมด้วย 

1. หนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสัมภาษณ์ 
2. รายงานผลการการคัดเลือก
๓. แบบฟอร์มให้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์ 

หวัหน้าฝ่ายพัฒนา
กำลังคนคุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ
สัมภาษณ์ฯ 

และ 
เลขานุการ

คณะกรรมการ
สัมภาษณ์ฯ 

1. เนื่องจากข้าราชการที่
อยู่ในระบบข้าราชการผู้
มีผลสัมฤทธิส์ูงจะได้รับ
มอบหมายงานที่ยาก
และท้าทาย ประกอบ 
กับต้องทำงานอย่างเป็น
เครือข่าย ดังนั้น จึงควร
พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่
มีผลงานและศักยภาพที่
โดดเด่น และได้รับการ
ยอมรับในหน่วยงาน 
2. ส่วนราชการควร
พิจารณาผูส้มัครที่ดำรง
ตำแหน่งในสายงานที่
สามารถหมุนเวียนเพื่อ
ไปปฏบิัติงานในสำนัก/
กองต่างๆได้ ทัง้นี้ 
เนื่องจากการหมุนเวียน 
(Rotation) เป็นเงื่อนไข
สำคัญของการพัฒนา
ตามกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ (EAF) 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้รับผดิชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

10. นำเสนออธิบดีเพื่อลงนาม
ในประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

11. รายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ให้ อ.ก.พ.กรม 
และสำนักงาน ก.พ. ทราบ 

คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการ 
การคัดเลือกพร้อมชี้แจงเหตุผล และนำเสนอ
กรมฯ ให้ความเห็นชอบและลงนามใน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือ     
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ให้ อ.ก.พ. กรม ทราบ 
2. จัดทำหนังสือเสนอกรมลงนาม เรื่อง
รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ   
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ให้ทันตามกำหนด    
3. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสรุป
รายละเอียดข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ให้สำนักงาน ก.พ.  

1.หนังสือประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
2. รายงานการประชุม

1 บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ให้ อ.ก.พ.กรม ทราบ 
2. หนังสือรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ไปยังสำนักงาน ก.พ. 
2. สำเนาประกาศรับสมัคร
3. สำเนาประกาศรายชื่อ
ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือก 
4. ใบสรุปเกณฑ์การคัดเลือกและ
ผลคะแนนของข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
5. กรอบการสั่งสมประสบการณ์
ภาพรวมของกรมชลประทาน และ
รายบุคคลของข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
กำลังคนคุณภาพ/

ผู้ปฏิบัติงาน 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
กำลังคนคุณภาพ/
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.จะต้องดำเนินการ
จัดทำกรอบสั่งภาพรวม
ของกรมชลประทาน 
และรายบุคคลของ
ข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์
สูง ที่ได้รบัการคัดเลือก
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
เดือนสิงหาคม ส่งพร้อม
รายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิส์ูง ให้
สำนักงาน ก.พ. ทราบ 
2. ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัคร
หรือไม่มีผู้ผ่านการ
คัดเลือกในปีนั้นๆ ก็ต้อง
รายงานผลให้สำนักงาน 
ก.พ. ทราบ 

๓๙



7. ระบบติดตามประเมินผลกระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการเพ่ือ 
เข้าสู่ระบบข้าราชการ         
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

1. การจัดทำคำสั่งถูกต้องตามระเบียบงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ต้องมีคุณสมบัติตามท่ี สำนักงาน ก.พ.กำหนด 
3. มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่
ให้เหมาะสมเป็นปัจจุบันทุกปี อย่างต่อเนื่อง 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ
และคุณสมบัติของคณะทำงาน ยืนยัน     
ผู้ที่มคีุณสมบัติครบตามที่ สำนักงาน ก.พ.
กำหนด  
2. ตรวจสอบการจัดทำคำสั่งให้ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ 
3. แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งเดิม หากจำเป็น
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม่
ให้เป็นปัจจุบัน 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 

๔๐



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

2. ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการกำลังคนคุณภาพและ
ร่างแผนการดำเนินงานสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการ        
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

1. การวิเคราะห์ความต้องการในการเตรียม
กำลังคนคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 
โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ สถานการณ์
กำลังคนของกรมชลประทาน  
2. จำนวนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก
เมื่อรวมกับจำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ที่มีอยู่ในระบบแล้วต้องไม่เกินกรอบจำนวน
ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภท
อำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ ไม่เกินร้อยละ 100     
3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรม
ต้องสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์
ประเทศ องค์ความรู้และอัตรากำลัง           
ที่มีในปัจจุบันและในอนาคต 
4. ร่างแผนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง เป็นไปตามขั้นตอนและแนวทาง 
ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ความต้องการในการเตรียม
กำลังคนคุณภาพจะต้องสอดคล้อง       
กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ 
สถานการณ์กำลังคนของกรมชลประทาน  
2. ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวน
ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
3. ตรวจสอบความถูกต้องของแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลต้องมีข้อมูลที่สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ประเทศ 
องค์ความรู้และอัตรากำลังที่มีในปัจจุบัน
และในอนาคต 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
แผนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการ      
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ต้องให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 

หวัหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 

๔๑



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

3. การสนับสนุนให้ข้าราชการ
เข้ารับการทดสอบ
ความสามารถทางภาษา และ
ความสามารถทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการสมัครเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

1. ข้อมูลของหน่วยงานที่จัดสอบ วัน เวลา
และสถานที่ในการสอบต้องมีความชัดเจน   
และถูกต้อง 
2. หนังสือ เรื่องการสนับสนุนให้ข้าราชการ
เข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษา  
และความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล      
ต้องผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยอธิบดี 
3. ต้องมีการแจ้งเวียนหนังสือการสนับสนุน
ให้ข้าราชการเข้ารับการความสามารถทาง
ภาษา และความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงล่วงหน้า        
ให้ข้าราชการทราบก่อนต้นรอบปีงบประมาณ
เพราะข้าราชการจะได้เตรียมตัวเข้าทดสอบ   
ได้ทันตามกำหนด 

1. ตรวจสอบรายละเอียดของหน่วยงาน
ที่จัดสอบ วัน เวลา และสถานที ่        
ในการสอบต้องมีความชัดเจนและถูกต้อง 
2. ตรวจสอบการนำส่งหนังสือ
การสนับสนุนให้ข้าราชการเข้ารับทดสอบ
ความสามารถทางภาษา และ
ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล      
ต้องผ่านความเห็นชอบจาก 
อธิบดีกรมชลประทาน 
3. ตรวจสอบให้มีการแจ้งเวียนหนังสือ
ล่วงหน้าให้ข้าราชการทราบก่อนต้นรอบ
ปีงบประมาณ 

หวัหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 

๔๒



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

4. ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ      
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

1. การประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ         
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน ต้องให้
เป็นไปตามที่ ก.พ.กำหนด 
2. การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการ         
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน ให้เป็นไป
ตามท่ี ก.พ.กำหนด 
3. แผนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการ         
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน         
ต้องสอดคล้องกับประกาศรับสมัครและ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ 
4. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

1. ตรวจสอบการจัดทำประกาศรับสมัคร
ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง       
ของกรมชลประทาน ต้องให้เป็นไปตาม   
ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด 
2. ตรวจสอบการจัดทำประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมชลประทาน ต้องให้เป็นไปตามที่
สำนักงาน ก.พ.กำหนด 
3. ตรวจสอบแผนการดำเนินการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ 
กรมชลประทาน ต้องสอดคล้องกับ
ประกาศรับสมัครและประกาศหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกฯ 
4. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 
และเลขานุการ

คณะกรรม 
การสรรหาฯ 

๔๓



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

5. นำเสนออธิบดีเพื่อประกาศ
รับสมัครข้าราชการเข้ารับ    
การคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
ของกรมชลประทาน และ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่
ระบบข้าราชการ          
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ของกรมชลประทาน 

1. รูปแบบของหนังสือประกาศต้องถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ 
2. รายละเอียดในหนังสือประกาศต้องไม่มี
คำผิด การย่อหน้าและวรรคตอนต้องถูกต้อง 
3. การประกาศรับสมัคร และการประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ    
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน ต้องได้รับ
ความเห็นชอบและลงนามจากอธิบดี 

1. ตรวจสอบการจัดทำหนังสือประกาศ
ต้องให้ถูกต้องตามรูปแบบของระเบียบ
งานสารบรรณ 
2. ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน
ในหนังสือประกาศ 
3. ตรวจสอบการประกาศรับสมัคร และ
การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ของกรมชลประทาน ต้องได้รับความ
เห็นชอบและลงนามโดยอธิบดี 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 

๔๔



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

6. ดำเนินการรับสมัคร
ข้าราชการเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
และรวบรวมรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น 

1. การแจ้งเวียนการรับสมัครข้าราชการเข้า
สู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ต้องมี
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และต้องแจ้ง
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมชลประทาน
ทราบอย่างทั่วถึง 
2. การรับสมัครต้องดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
3. การรวบรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่งผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมี
คุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ        
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทานที่กำหนด 
4. จำนวนข้าราชการที่กรมสามารถคัดเลือก
ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 

1. ตรวจสอบให้มีการแจ้งเวียนการรับ
สมัครข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด 
ของกรมชลประทานทราบอย่างทั่วถึง 
2. ตรวจสอบและควบคุมการรับสมัครให้
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด 
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติซึ่งผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทานที่
กำหนด  
4. ตรวจสอบจำนวนข้าราชการที่
กรมชลประทานสามารถคัดเลือกได้ 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 

๔๕



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

7. ดำเนินการแจ้งรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์    
โดยแบบประเมินสมรรถนะ 
สำนักงาน ก.พ. 

1. รูปแบบของหนังสือภายนอกต้องถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ 
2. รายละเอียดในหนังสือภายนอก ต้องไม่มี
คำผิด การย่อหน้าและวรรคตอนต้องถูกต้อง
และต้องได้รับความเห็นชอบและลงนามจาก
อธิบดี 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมี
คุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ        
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทานที่กำหนด 

1. ตรวจสอบการจัดทำหนังสือภายนอก
ต้องให้ถูกต้องตามรูปแบบของระเบียบ
งานสารบรรณ 
2. ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน
ในหนังสือภายนอกต้องถูกต้อง 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมี
เอกสารฐานใบสมัคร ใบรับรองผลคะแนน
ความสามารถทางภาษา และ
ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล     
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก     
เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมชลประทานที่กำหนด 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 

๔๖



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

8. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก
ข้าราชการเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

1. การจัดทำคำสั่งถูกต้องตามระเบียบงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องมี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหา       
และคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกำหนด และตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบและลงนามจากประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ 

1. ตรวจสอบการจัดทำคำสั่งให้ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ 
2. ตรวจสอบองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกำหนด 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 

เลขานุการคณะ
กรรม 

การสรรหาและ
คัดเลือก

ข้าราชการเพื่อ
เข้าสู่ระบบ

ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

๔๗



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

9. การดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการสัมภาษณ์ 

1. รูปแบบของประกาศรายชื่อมีสิทธิ
สอบสัมภาษณ์ต้องถูกต้องตามระเบียบงาน   
สารบรรณ 
2. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ 
3. ต้องคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. และประกาศ
รับสมัครฯ ของกรมชลประทาน กำหนด 

1. ตรวจสอบการจัดทำหนังสือประกาศ
ต้องให้ถูกต้องตามรูปแบบของระเบียบ
งานสารบรรณ 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมี
เอกสารฐานใบสมัคร ใบรับรองผลคะแนน
ความสามารถทางภาษา และ
ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ผลคะแนนทดสอบสมรรถนะ        
โดยสำนักงาน ก.พ. ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน     
ที่กำหนด 
3. ตรวจสอบผลการพิจารณาคะแนน
ผู้สมัคร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทานที่
กำหนด 
4. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 

๔๘



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

10. นำเสนออธิบดีเพื่อลงนาม
ในประกาศรายชื่อผู้ได้รับ    
การคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

1. รูปแบบของประกาศต้องถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
2. รายละเอียดในผู้ได้รับการคัดเลือกต้อง
มีความถูกต้องครบถ้วนและต้องได้รับความ
เห็นชอบและลงนามจากอธิบดีกรมชลประทาน 

1. ตรวจสอบการจัดทำหนังสือประกาศ
ต้องให้ถูกต้องตามรูปแบบของระเบียบ
งานสารบรรณ 
2. ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน
ในประกาศ 
3. ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ
ได้รับคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน  
ต้องได้รับความเห็นชอบและลงนาม 
โดยอธิบดีกรมชลประทาน 

หัวหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 

๔๙



กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผู้ติดตาม/ 
ประเมิน ข้อเสนอแนะ 

11. รายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการ            
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ให้ อ.ก.พ. 
กรม และสำนักงาน ก.พ. ทราบ 

1. รูปแบบของบันทึกและหนังสือภายนอก
ต้องถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
2. รายละเอียดในบันทึกและหนังสือภายนอก
ความถูกต้องครบถ้วน และต้องได้รับความ
เห็นชอบและลงนามจากอธิบดีกรมชลประทาน 
3. การรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเป็นไปตามกำหนด
ระยะเวลา ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด 

1. ตรวจสอบการจัดทำบันทึกและหนังสือ
ภายนอกต้องถูกต้องตามระเบียบงาน   
สารบรรณ 
2. ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน
ในบันทึกและหนังสือภายนอก 
3. ตรวจสอบการรายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง    
และเอกสารแนบ ให้สำนักงาน ก.พ. 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกำหนด
ระยะเวลา ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด 

หัววหน้าฝ่าย
พัฒนากำลังคน

คุณภาพ 

๕๐



8. เอกสารอ้างอิง

8.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1003/ว 40  ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง 

8.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1003/ว 7 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์   
และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  
กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 

8.3 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1003/ว 10 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

8.4 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

9. แบบฟอร์มที่ใช้
   9.1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) 
   9.2 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ 

 9.3 แบบฟอร์มประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกฯ 
   9.4 แบบฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการ    

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ือประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมินสมรรถนะ 
สำนักงาน ก.พ.     

   9.5 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
   9.6 แบบฟอร์มหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
   9.๗ แบบฟอร์มใหค้ะแนนการสอบสัมภาษณ์ 
  9.๘ แบบฟอร์มหนังสือประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

   9.๙ แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

๕๑



ภาคผนวก 



1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม
1.1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร ((Human Resource Development Plan) 
1.2 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ 
1.3 แบบฟอร์มประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกฯ 
1.4 แบบฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการที่ประสงค์จะสมคัรเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ือประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมิน
สมรรถนะ สำนักงาน ก.พ.     

1.5 แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
1.6 แบบฟอร์มหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
1.7 แบบฟอร์มให้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 
1.๘ แบบฟอร์มหนังสือประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
1.๙ แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ไปยังสำนักงาน ก.พ. 

2. ตัวอย่างประกาศ/หนังสือต่างๆ
2.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ 
2.2  แผนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกฯ 
2.3  แจ้งการทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับ  

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
2.4  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ 
2.5  การประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกฯ       
2.6  แจ้งการเปิดรับสมัครฯ 
2.7  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การเปิดรับสมัครฯ 
2.8  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมิน  

สมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. 
2.9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ฯ 
2.10 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
2.11 เชิญประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
2.12 หนังสือรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

3. กฎระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
 3.1 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1003/ว 40 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง 
 3.2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1003/ว 7 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรณี    
ผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 

 3.3 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1003/ว 10 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 3.4 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
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แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) 

หน่วยงาน............................................................................................................................ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 

จัดทำเมื่อวันที่........... เดือน..................................... พ.ศ. ................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1   อำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 

1.2   วิสัยทศัน ์

1.3   พันธกิจ 

1.4   ยุทธศาสตร ์

1.5   โครงสร้างส่วนราชการ / หน่วยงาน และกรอบอัตรากำลังปัจจุบัน (กำลังคนจริง / ตำแหน่งว่าง) 

ส่วนที่ 2 การทบทวนบทบาทภารกิจและกำลังคน 

2.1   บทบาทภารกิจปัจจุบันของส่วนราชการ / หน่วยงาน 

2.2   บทบาทภารกิจในอนาคต 5 – 10 ปีข้างหน้า 

2.3   องค์ความรู้ทีม่ีอยู่ในปัจจุบนั 

2.4   องค์ความรู้ทีต่้องมีเพื่อรองรับบทบาทภารกจิในอนาคต 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

ตำแหน่ง/อัตรากำลัง 

สำนัก/กอง/ศูนย ์
ตำแหน่ง/อัตรากำลัง (ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง) 

สำนัก/กอง/ศูนย ์
ตำแหน่ง/อัตรากำลัง (ข้าราชการ 

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง) 

สำนัก/กอง/ศูนย ์
ตำแหน่ง/อัตรากำลัง (ข้าราชการ 

พนักงานราชการ  ลูกจ้าง) 
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2.5   ตารางเปรยีบเทียบองค์ความรู้และอัตรากำลังคนท่ีต้องการกบัองค์ความรู้และอัตรากำลังคนท่ีมีอยู่หรือจะมี
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ 

บทบาทภารกิจในอนาคต 
5 – 10 ปีข้างหน้า 

องค์ความรู้และอัตรากำลังคน 
ที่ต้องการ 

องค์ความรู้และอัตรากำลังคน 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

สรุปความต้องการ
กำลังคนในอนาคต 

(1) ประเภท/ตำแหน่ง 
องค์ความรู้ (สาขาวิชา) 
จำนวน 
ระยะเวลาที่ต้องการ 
ศึกษาฝึกอบรม 

ประเภท/ตำแหน่ง 
องค์ความรู้ (สาขาวิชา) 
จำนวน 
คุณวุฒิการศึกษา 

○ พอเพียง
○ ขาด ..... คน
○ เกิน ..... คน

(2) 

(3) 

   ส่วนที่ 3 มาตรการในการบริหารและพัฒนากำลังคน 

3.1   การเกลี่ยกำลังคน 

3.2   การเตรยีมความพร้อม 

○ แผนทดแทนอัตรากำลัง

○ แผนสร้างความต่อเนื่อง/ทดแทนตำแหน่ง

3.3   การพัฒนาบุคลากร (แผนพัฒนาข้าราชการ) 

3.4   การเตรยีมกำลังคนโดยทุนศึกษา / ฝึกอบรม 

 ส่วนที่ 4 แผนพัฒนากำลังคนโดยทุนศึกษา / ฝึกอบรม 

ประเภททุน กลุ่มเป้าหมาย ตำแหน่ง ระดับ สาขาวิชา ประเทศ 

บุคคลทั่วไป ข้าราชการ 
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ใบสมัครข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง 

ขั้นตอนท่ี 1 https://hipps.ocsc.go.th/ > สมัครสมาชิกใหม ่

ขั้นตอนท่ี 2 กรอกข้อมูล 
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ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบ E-mail ยืนยันการ login 

ขั้นตอนท่ี 4 login เพือ่กรอกข้อมลูการสมัครเพิ่มเติม 
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ขั้นตอนท่ี 5 กด พิมพ์ใบสมัคร 

* กรณีส่วนราชการมีข้อมูลมากและแบบฟอร์มที่กำหนดไม่เพียงพอ ส่วนราชการสามารถเพ่ิมเติมข้อมลูได้ตามความ
เหมาะสม 
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(แบบฟอร์ม - คำสั่ง กรณี อ.ก.พ. กรมแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก) 

คำสั่ง ...- ส่วนราชการระดับกรม -..... 
ที่ ...... / ....... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ของ ...- ส่วนราชการระดับกรม -..... 

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

ด้วย ... -ส่วนราชการระดับกรม -...ได้เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงของสำนักงาน ก.พ. 
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงระหว่าง……...-ส่วนราชการระดับกรม-.......... กับ
สำนักงาน ก.พ.  เมื่อวันท่ี ………….. 
เดือน .................. พ.ศ............. 

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้บุคคล
ที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก .พ. ที่ นร 
1003/ว 16  ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  อ.ก.พ. ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... ในการประชุมครั้งที่ ……./….…... 
เมื่อวันที่ ...... เดือน……………..… พ.ศ. .......... จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงของ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... ดังนี้ 

1. หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการ 
หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย

2. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง …………….......... กรรมการ 
3. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ........................... กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ........................... กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ........................... กรรมการ 
6. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ........................... กรรมการ 
7. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ........................... กรรมการ 
8. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ........................... กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี  กรรมการและเลขานุการ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
10. เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 
1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง
2. ดำเนินการคดัเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และรายงาน อ.ก.พ. กรมเพื่อทราบ
3. เมื่อดำเนินการตามข้อ 2 แล้ว ให้แจ้งผลการคัดเลือกของส่วนราชการ พร้อมรายละเอียดหลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อดำเนินการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ .......................... พ.ศ. ........... 

(ลงช่ือ) …………………………………………………  
 (………………………………………………….) 

 …….....-ตำแหน่ง-……….. 
 ประธาน อ.ก.พ. ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... 
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(แบบฟอร์ม – คำสั่ง กรณีหัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก) 

คำสั่ง ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... 
ที่ ....... / .......... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกขา้ราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ของ ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... 

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

ด้วย ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... ได้เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธ์ิสูงของสำนักงาน 
ก.พ. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงระหว่าง...-ส่วนราชการระดับกรม-..... กับ
สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันท่ี …..... เดอืน .................. พ.ศ............. 

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้บุคคลที่เหมาะสม มี
ความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 
กันยายน พ.ศ. 2562  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ...-ส่วน
ราชการระดับกรม-..... ดังนี้ 

1. หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการ 
หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย

2. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ...........................
(ท่ีกำกับดูแลงานนโยบายและยุทธศาสตร์) กรรมการ 

3. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ........................... กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ........................... กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ........................... กรรมการ 
6. ผู้เชี่ยวชาญ............................................. กรรมการ 
7. ผู้เชี่ยวชาญ............................................. กรรมการ 
8. ผู้เชี่ยวชาญ............................................. กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี   กรรมการและเลขานุการ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
10. เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าท่ีดังนี้  
(1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
(2) ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และรายงาน อ.ก.พ. กรมเพื่อทราบ  
(3) เมื่อดำเนินการตามข้อ 2 แล้ว ให้แจ้งผลการคัดเลือกของส่วนราชการ พร้อมรายละเอียดหลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกให้สำนกังาน ก.พ. เพื่อดำเนินการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้ายต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ................................พ.ศ. ……... 

(ลงช่ือ) ……………….………………………………   
      (………………………………………………….) 
 ..-ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม-.... 
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(แบบฟอร์ม. - ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก) 

ประกาศ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... 
เรื่อง  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

ของ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ………….. 
------------ 

ด้วย...-ส่วนราชการระดับกรม-..... จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ  ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ......... จึงประกาศรับสมัครข้าราชการ ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... เข้ารับการคัดเลือก ตาม
รายละเอียด ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

(1) ก ร ณี บ ร ร จุ แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ด้ ว ย คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า ต รี  ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า ง อื่ น ที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่าสองปี หรือ 

(2) กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ 

(3) ก ร ณี ไ ด้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ที่ ต ร ง ต า ม คุ ณ ส ม บั ติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งเพิ่มขึ้น ต้องมีอายุราชการตาม (2) 

1.2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการใน ...-ส่วนราชการระดับกรม-.... อย่างน้อย 1 ปี 
1.3 มี ผ ล งาน โด ด เด่ น เป็ น ที่ ป ระจั กษ์  แ ล ะมี ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ร าชการ ใน รอบ ปี ที่ ผ่ าน ม า 

  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึน้ไป  
1.4 เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา 
1.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย 

2. การรบัสมคัร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่....-กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหาร

กลาง-...  ต้ังแต่วันที่  ……………..…... – ………………… ในเวลาราชการ  (ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

3. การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการคดัเลือก
    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ................... 

....-กลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่สำนักบรหิารกลาง-... 

4. วิธีการคัดเลือก

    วิธีการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ......................................................  ณ ....-กลุ่มงานการเจา้หน้าที ่
สำนักบริหารกลาง-...  

5. วัน เวลา…
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5. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ
 วันเวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ...................ณ ....-กลุ่มงานการเจ้าหนา้ที ่

สำนักบริหารกลาง-... 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  .........................   พ.ศ. ……..…. 

(ลงช่ือ) …………………………………………………  
 (………………………………………………….) 
 ….-หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม-...... 
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 (แบบฟอร์ม -ส่งรายชื่อข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
เพ่ือประเมินคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนกังาน ก.พ. ) 

แบบฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ 
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู รุ่นที่ ..... 

เพ่ือประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. 

ชื่อส่วนราชการ   ...........................    กระทรวง   ......................................... 
ผู้ประสานงาน   .............................    หมายเลขโทรศัพท ์  ............................ 
โทรสาร   ........................................ 

รายชื่อข้าราชการที่ประสงค์จะสมัคเข้ารับการคัดเลือก 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ 

(มือถือ) 
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ความสามารถทาง
ภาษา 

แบบ 
ทดสอบ 

ผล
คะแนน 

ภาษา ผล
คะแนน 

๑ 

๒ 

๓ 
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(แบบฟอร์ม. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสัมภาษณ์) 

คำสั่งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกข้าราชการ  
เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มผีลสมัฤทธ์ิสูงของ...-ส่วนราชการระดบักรม-... 

ที ่ ................/................... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสมัภาษณ์ 

ด้วย -ส่วนราชการระดับกรม- จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการ         
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่....... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................ 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1003 /ว 16 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562 
ประกอบกับคำสั่ง-ส่วนราชการระดับกรม- ที่ .........../........... ลงวันที.่................ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูงของ......-ส่วนราชการระดับกรม- …….. ครั้งท่ี .........../................... 
เมื่อวันที่.............................. จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อต่อไปนี ้

องค์ประกอบ 
1. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง........................... ประธานกรรมการ 
     (ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ) 
2. ผู้เชี่ยวชาญ................................................ กรรมการ 

  (ท่ีกำกับดูแลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
  หรือได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ) 

3. ผู้บังคับบัญชาของผูส้มัครระบบข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง กรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี                 กรรมการและเลขานุการ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
5. เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้ งนี้  ให้ ค ณ ะกรรม การสอบ สั ม ภ าษ ณ์ ด ำ เนิ น ก ารต าม ห ลั ก เกณ ฑ์ แล ะวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กที่
กำหนดไว้ตามประกาศ -ส่วนราชการระดับกรม-  ลงวันที่ .................................. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้า  
สู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี....... ของ-ส่วนราชการระดับกรม-  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ........................ 

 สั่ง  ณ  วันท่ี............................  พ.ศ. .................... 

 (............................................) 
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 - หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม- 
    ประธานกรรมการสรรหาและคดัเลือกข้าราชการ 

       เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธ์ิสูงของ -ส่วนราชการระดับกรม-  
(แบบฟอร์ม. - ประกาศรบัสมคัรขา้ราชการเข้ารับการคดัเลือก) 

ประกาศ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... 

เรื่อง   รายชื่อข้าราชการผูม้ีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคดัเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธ์ิสูง  
  รุ่นที่ ...... ของ-ส่วนราชการระดับกรม-.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 

ตามที่ได้มีประกาศ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... ลงวันท่ี ..........................เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี ...... ของ...-ส่วนราชการระดับกรม-...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ................... จนถึงวันที่ ..................... นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครไดเ้สร็จสิ้นแล้ว และผู้สมัครได้ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมิน
สมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการ          
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ....... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ......................  ของ-ส่วนราชการระดับกรม- จำนวน ..... ราย คือ 

1. นาย/นางสาว.........................  ตำแหน่ง.........................     สังกัด…………………………
2. นาย/นางสาว.........................  ตำแหน่ง.........................     สังกัด............................
3. นาย/นางสาว.........................  ตำแหน่ง.........................     สังกัด............................
4. นาย/นางสาว.........................  ตำแหน่ง.........................     สังกัด............................
5. นาย/นางสาว.............................  ตำแหน่ง............................      สังกัด.................................

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบดังกล่าวไปเข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ที่กรมชลประทานกำหนดไว้ในประกาศ-ส่วนราชการระดับกรม-  ลงวันที่ .......................... เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่...... ของ-ส่วนราชการระดับกรม-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .......... ดังนี ้

1. การสอบสัมภาษณ์
กำหนดสอบสัมภาษณ์  ในวัน ........................... เวลา ...................... น. ณ  ................................ 

2. เกณฑ์การให้คะแนน
2.1. พิจารณาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ-ส่วนราชการระดับกรม-โดยการสอบสัมภาษณ์  สมรรถนะ

หลัก 7 สมรรถนะ (คะแนนเต็ม......คะแนน) ดังนี้ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
2. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
3. การบริการที่ดี
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทำงานเป็นทีม
6. ความผูกพันต่อระบบราชการ
7. การอุทิศตนเพื่อสังคม
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2.2 พิจารณา... 
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2.2. พิจารณาผลงานของผู้สมัคร โดยใบสมัคร แบ่งเป็น 2 หัวข้อ (คะแนนเต็ม ..... คะแนน) ดังนี้ 
1. ผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบการประเมิน โดยการพิจารณาจากใบสมัคร คะแนนเต็ม ..... คะแนน
2. ผลงานสำคญั 1 ปี ยอ้นหลัง โดยการพจิารณาจากใบสมคัร คะแนนเตม็ ........ คะแนน

3. เกณฑ์การตัดสิน
-ส่วนราชการระดับกรม-.จะประกาศรายช่ือข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์

สัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และจะต้องผ่านเกณฑ์ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล ความสามารถทางภาษา และการประเมิน
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะแจ้งผลการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ............ ของ-ส่วนราชการระดับกรม- ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ........... ภายในวันท่ี ................... ต่อไป  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ....................................  พ.ศ. .............. 

  (ลงช่ือ) …………………………………………………  
   (………………………………………………….) 

 ….-หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม-...... 
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แบบฟอร์มให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ (การประเมินสมรรถนะท่ีพึงประสงค์) 
 เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ …… ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……….. โดยกรมชลประทาน 

วันที ่ .............................. เวลา ........................ น.  ณ  ............................................................................................. 

ล าดับที ่
รายชื่อผู้เข้า 

สอบสัมภาษณ์ 
ต าแหน่ง 

1. การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกซ่ึงสมรรถนะที่พึงประสงค์
(70 คะแนน) 

2.ผลงาน 
(30 คะแนน) 

(ต้องผ่านเกณฑ์  
ข้อ 1 และ ข้อ 2 
ไม่ต่ ากว่า 60%) 
ผลการคัดเลือก 
(ผ่าน / ไม่ผ่าน) 

การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

(10 คะแนน) 

การสั่งสม
ความ

เชี่ยวชาญ 
ในงานอาชีพ 
(10 คะแนน) 

การ
บริการ 

ที่ด ี
(10 

คะแนน) 

การยึดมั่นใน
ความถูกต้อง
ชอบธรรม 

และจริยธรรม 
(10 คะแนน) 

การ
ท างาน
เป็นทีม 
(10 

คะแนน) 

ความ
ผูกพัน 

ต่อระบบ
ราชการ 

(10 
คะแนน) 

การอุทิศ
เพื่อสังคม 

(10 
คะแนน) 

ผลการ
ปฏิบัติ

ราชการ 2 
รอบ 
(15 

คะแนน) 

ผลงาน
ส าคัญ 

1ปีย้อนหลัง 
(15 

คะแนน) 

1. 

รวมคะแนน ข้อ 1 รวมคะแนน ข้อ 2 

ความเห็นของกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

(ลงชื่อ).............................................................กรรมการผู้ประเมิน 
 ( ) 

      ต าแหน่ง......................................................................... 
              วันที่      เดือน 
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ค ำชี้แจง กำรประเมนิคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของกรมชลประทำน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี

กำรมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

กำรสั่งสม
ควำม

เชี่ยวชำญ
ในงำน
อำชีพ

กำรบริกำร
ที่ดี

กำรยึดมั่น
ในควำมถูก
ต้องชอบ
ธรรมและ
จริยธรรม

กำรท ำงำน
 เปน็ทมี

ควำม
ผูกพันต่อ

ระบบ
รำชกำร

กำรอุทศิ
ตนเพ่ือ
สังคม

1 ท่านมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร
และท่านใช้หลักการหรือ
แนวคิดใดในการปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมาย

      

2 ท่านมีความคิดเห็นต่อราชการ
ไทยในปัจจุบันอย่างไร ควรมี
การพัฒนาอย่างไร และตัวท่าน
เองจะมีส่วนในการผลักดันการ
พัฒนานี้อย่างไร

      

3 เอกสารสรุปข้อเสนอในการ
พัฒนางาน (Project 
Summary)

      

4 ประสบการณ์ในการท างานที่
ประสบความส าเร็จหรือ
ภาคภูมิใจกับผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้น

      

5 ประสบการณ์ในการท างานที่
คุณคิดว่าคุณจะย้อนกลับไปท า
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

      

6 ความคาดหวังในการเข้าระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง

      

7 เป้าหมายในชีวิตและการท างาน 
      

ล ำดับ

ส่วนที ่1 : คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของกรมชลประทาน  โดยพิจารณาจากการตอบค าถามในขณะสัมภาษณ์ (เพือ่ยืนยัน
สมรรถนะทีไ่ด้จากเรียงความ) คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้สมัครแต่ละราย และผู้ผ่านการคัดเลือกควรต้องแสดงสมรรถนะ
ก าหนดครบถ้วนทัง้  7 สมรรถนะ ดังนี้

(โปรดพิจารณาการเขียนเรียงความในใบสมัคร กรุณาท าเคร่ืองหมาย     เมื่อท่านพบสมรรถนะและท าเคร่ืองหมาย     
เมื่อท่านไม่พบสมรรถนะดังกล่าว)

เครื่องมือคัดกรอง

สมรรถนะที่พึงประสงค์

 ค ำถำม
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ล ำดบัที่
1

2

3

4

5

6

7

สมรรถนะ ค ำถำม คะแนน
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์10 คะแนน ใช้หลักการ /กระบวนงานอะไรทีท่ า

ให้งานส าเร็จ

การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
10 คะแนน

ใช้กฎ ระเบียบ แนวทาง หลักเกณฑ์
อะไร ในการท างาน

การบริการทีดี่ 10 คะแนน ให้บริการช่วยเหลือ
ผู้ทีเ่กี่ยวข้องอย่างไรบ้างหรือมีการ
ประสานงานและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นหรือไม่อย่างไร

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม 10 คะแนน

การท างานเป็นทีม 10 คะแนน

ความผูกพันต่อระบบราชการ 10 คะแนน

รวมคะแนน

(คณะกรรมการโปรดให้คะแนนการตอบค าถามในขณะสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากเรียงความประกอบกับการตอบค าถาม 
สมรรถนะทัง้ 7 ข้อ โดยมีคะแนนเต็ม 70 คะแนน ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60)

การอุทิศตนเพือ่สังคม 10 คะแนน

ใช้หลักวิชาการทางวิศวกรรม
อย่างถูกต้อง ทัง้กฎ ระเบียบและ
จริยธรรมในการท างานอย่างไร

มีการท างานเป็นทีมหรือร่วมกับ
ผู้อื่นหรือไม่  อย่าง ไร เช่น มีส่วน
ร่วมในการท างานกับหน่วย งาน
ภายใน ภายนอก ให้ยกตัวอย่าง

มีความมุ่งมั่น ทุม่เทหรือช่วยเหลือ
ผู้อื่นหรือไม่ มีความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จทีม่ีต่อองค์กร เช่น
อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง
ให้ความช่วยเหลือท าความดี
เสียสละทุม่เทพัฒนาสังคมและ
ส่วนรวมอย่างไร เช่น ปลูกป่า เล้ียง
เด็กพิการหรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์
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ล ำดบัที่
1

2

องค์ประกอบกำรพิจำรณำ แนวทำง คะแนน

ส่วนที ่2 : การพิจารณาผลงานของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากใบสมัคร 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบการ
ประเมิน 2. ผลงานส าคัญ 1 ปีย้อนหลัง โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ดังนี้

ผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบการประเมิน
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ผลงานส าคัญ 1 ปีย้อนหลัง
(คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน)

• ดีเด่น - ดีเด่น
• ดีเด่น – ดีมาก
• ดีมาก - ดีมาก

• ผลงานระดับชาติ
• ผลงานระดับกรม
• ผลงานระดับส านัก/กอง

15 คะแนน
12 คะแนน
10 คะแนน

15 คะแนน
12 คะแนน
10 คะแนน
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กรรมการ1 กรรมการ2 กรรมการ3 กรรมการ4 กรรมการ5 กรรมการ6

1 สมรรถนะทีพ่ึงประสงค์ (70 คะแนน)

2 ผลงาน (30 คะแนน)

ผ่าน/ไมผ่่าน

สรุปคะแนนการสอบสัมภาษณ์ (การประเมนิสมรรถนะทีพึ่งประสงค์)
 เพ่ือคัดเลือกขา้ราชการเขา้สู่ระบบขา้ราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที ่....... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. โดยกรมชลประทาน
วันที ่............................. เวลา .............................. น.  ณ  ........................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล (ผู้สมคัร)

คะแนนกรรมการ
หัวขอ้คะแนนล าดบั คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์คะแนน
ไมต่่ ากว่า 60%

(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผูป้ระเมิน 
  (...................................................) 

  ต าแหน่ง .................................................... 
 วันท่ี  ................................................. 

 (ลงช่ือ).............................................................กรรมการผู้
ประเมิน 

 (.............................................) 
  ต าแหน่ง ......................................................... 

 วันท่ี  ....................................................... 

(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผูป้ระเมิน 
  (............................................) 

 ต าแหน่ง ............................................................... 
 วันท่ี .......................................................... 

(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผูป้ระเมิน 
 (...............................................) 

  ต าแหน่ง .................................................... 
  วันท่ี  ...................................................... 

(ลงช่ือ)........................................................กรรมการผู้ประเมนิ 
  (...............................................) 

 ต าแหน่ง ....................................................... 
  วันท่ี ......................................................... 

(ลงช่ือ).............................................................กรรมการผูป้ระเมิน 
  (................................................) 

  ต าแหน่ง ............................................................  
 วันท่ี  .................................................. 
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(แบบฟอร์ม - ประกาศ  รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกโดยส่วนราชการ) 

ประกาศ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... 
เรื่อง รายช่ือข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ของ...-ส่วนราชการระดับกรม-..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 
------------ 

ต าม ที่ ได้ มี ป ร ะ ก าศ ...-ส ่ว น ร า ช ก า ร ร ะ ดั บ ก ร ม -....ล งวั น ที่  … … … … … … … … … ..พ .ศ . …….. . 
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัด เล ือก เพื ่อ เข ้าสู ่ระบบข้าราชการผู ้ม ีผลส ัมฤทธิ ์ส ูงของ .-ส่วนราชการระดับกรม -         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........…. นั้น 

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงของ...-ส่วนราชการระดับกรม-....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ......... ดังต่อไปนี้ 

1. นาย/นางสาว.......................................  ตำแหน่ง.........................   สังกัด.......................................
2. นาย/นางสาว.......................................  ตำแหน่ง.........................   สังกัด.......................................
3. นาย/นางสาว.......................................  ตำแหน่ง……………………   สังกัด.......................................
4. นาย/นางสาว.......................................  ตำแหน่ง.........................   สังกัด.......................................
5. นาย/นางสาว.......................................  ตำแหน่ง..........................  สังกัด........................................

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  .........................   พ.ศ. ……..…. 

  (ลงช่ือ) …………………………………………………  

       (………………………………………………….) 

   ….-หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม-...... 
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(แบบฟอร์ม.รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง ไปยังสำนักงาน ก.พ) 
สรุปรายละเอียดข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ...... 

ของ -ส่วนราชการระดับกรม- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……………… 
..................................................................... 

1. ข้อมูลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ
• จำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง  ........  คน 

(๑) จำนวนตำแหน่งประเภทบริหาร รวมจำนวน (1) – (3) ท้ังหมด  ........ ตำแหน่ง 
(2) จำนวนตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง          ........ ตำแหน่ง 
(3) จำนวนตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญและทรงคณุวุฒิ   ........ ตำแหน่ง 

• จำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงที่ปรับเป็นระดับชำนาญการพิเศษแล้ว รวม
จำนวน (1) – (2) ท้ังหมด   ........  คน 
(๑) ตาม ว 10/2548   ........  คน 
(๒) ตาม ว ๑๐/2559   ........  คน 

2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกของส่วนราชการ จำนวนทั้งหมด.........คน

3. รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที.่..... ของ-ส่วนราชการ
ระดับกรม- จำนวน...............คน ได้แก่ 
       ๑. นาย/นางสาว..................................... ตำแหน่ง......................................... 

๒. นาย/นางสาว..................................... ตำแหน่ง......................................... 
3. นาย/นางสาว..................................... ตำแหน่ง.........................................
4. นาย/นางสาว..................................... ตำแหน่ง.........................................
5. นาย/นางสาว..................................... ตำแหน่ง.........................................

4. -ส่วนราชการระดับกรม-ขอนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 สำเนาประกาศรับสมคัรของ-ส่วนราชการระดับกรม- 

  สำเนาประกาศรายช่ือข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ........ 
 ของ-ส่วนราชการระดับกรม-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 

 ใบสรุปเกณฑ์การคดัเลือกและผลคะแนนของข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี ........ 
  กรอบการสั่งสมประสบการณภ์าพรวมของ-ส่วนราชการระดับกรม-และรายบุคคลของข้าราชการ 

 ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่น......... 

ผู้รับผิดชอบระบบฯ -ส่วนราชการระดับกรม- หรือผู้ประสานงานระบบฯ ของส่วนราชการ 
นาย/นางสาว........................................   หรือ    นาย/นางสาว........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์ ..............................  หมายเลขโทรศัพท์ ............................. 
หมายเลขโทรสาร ...............................  หมายเลขโทรสาร …………………………. 
Email …………………………………………... Email …………………………………………... 

……………………………………………………. 
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ใบสรุปคะแนนนาย/นางสาว...........................................  
ตำแหน่ง................................... สังกัด.....................................................  

เพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่........... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .................. 
ของ -ส่วนราชการระดับกรม- 

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

รายการประเมิน เคร่ืองมือ คะแนน เกณฑ ์
1. ศักยภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
     1.1 ความสามารถทาง 
เทคโนโลยีดิจิทลั ........................ .................................. 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
ในแต่ละหลักสตูร 

    1.2 ความสามารถทางภาษา 

• ภาษา............
           ...................... 

ตามที่สถาบัน  
จัดการทดสอบกำหนด ........................ .............................. 

    1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์อง
ข้าราชการผูม้ีผลสมัฤทธ์ิสูง 

แบบประเมินสมรรถนะ 
สำนักงาน ก.พ. กำหนด ........... 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 

    1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ  
กรมชลประทาน โดยพิจารณาสมรรถนะ
เบื้องต้น 7 สมรรถนะ อาท ิ

• การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
• การสั่งสมความเช่ียวชาญใน

งานอาชีพ
• การบริการที่ดี
• การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ

ธรรมและจริยธรรม
• การทำงานเป็นทีม
• ความผูกพันต่อระบบราชการ
• การอุทิศตนเพื่อสังคม

สัมภาษณ์ 
..............คะแนน 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

2. ผลงาน ใบสมัคร ........ คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
    2.1 ผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบ
การประเมิน 

ใบสมัคร 
• ดีมาก ...../25....
• ดีมาก …./25……

 ........คะแนน 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

    2.2 ผลงานสำคัญ 1 ปี ย้อนหลัง ใบสมัคร .......คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
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