
 

 

1) ภาพรวมการด าเนินงานระบบบริหารก าลังคนคุณภาพ 
 

ค าถาม ค าตอบ 

1. ท ำไมจึงต้องมีระบบกำรบริหำร

ก ำลังคนคุณภำพ และระบบกำร

บริหำรก ำลังคนคุณภำพต่ำงจำก

ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

อย่ำงไร 

เพื่อให้ส่วนรำชกำรไทยมีกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มก ำลังคน

คุณภำพให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของแต่ละส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรสำมำรถวำงระบบกำร

บริหำรก ำลังคนคุณภำพของส่วนรำชกำรเองได้ โดยเริ่มตั้งแต่

กำรวำงแผนเพื่อเตรียมก ำลังคนคุณภำพ (planning) กำร

คัดเลือกและสรรหำ (recruiting & selecting) กำรพัฒนำและ

สั่งสมประสบกำรณ์อย่ำงเป็นระบบ (developing) และกำร

ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน (monitoring & 

evaluating) ของกลุ่มก ำลังคนคุณภำพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อระบบรำชกำร โดยส่วนรำชกำรสำมำรถส่งเสริมและ

สนับสนุนให้กลุ่มก ำลังคนคุณภำพของส่วนรำชกำรเข้ำสู่ระบบ

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and 

Potential System : HiPPS) ได้ ตำมเกณฑ์กำรคัดเลือก 

ท่ีส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด  

ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจึงเป็นเครื่องมือกำรเตรียม

ก ำลังคนคุณภำพส ำหรับภำครำชกำรไทย และระบบกำร

บริหำรจัดกำรก ำลังคนคุณภำพเป็นเครื่องมือกำรเตรียม

ก ำลังคนคุณภำพตำมควำมต้องกำรของแต่ละส่วนรำชกำร  

2. ส่วนรำชกำรใดบ้ำงท่ีสำมำรถน ำ

ระบบกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคน

คุณภำพตำมแนวทำงกำรท่ี

ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดไปใช้ได้ 

 

ทุกส่วนรำชกำรท่ีมีข้ำรำชกำรในสังกัดเป็นข้ำรำชกำรพลเรือน

สำมัญ สำมำรถพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคน

คุณภำพได้ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๓/ว ๑  

ลงวันท่ี ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๕ เรื่องระบบข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูง และสำมำรถด ำเนินกำรคัดเลือกก ำลังคน

คุณภำพของส่วนรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูงได้ตำมแนวทำงท่ีส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด โดย

ส ำนักงำน ก.พ. จะเปิดรับสมัครข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

เพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเป็นประจ ำทุกปี 

ประมำณเดือนมีนำคมถึงมิถุนำยน 

 

ประเด็นถาม-ตอบที่เกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 



ค าถาม ค าตอบ 

3. กำรเตรียมควำมพร้อมท่ีส ำคัญต่อ

กำรด ำเนินงำนระบบบริหำรจัดกำร

ก ำลังคนคุณภำพส ำหรับส่วนรำชกำรท่ี

เพิ่งน ำระบบไปใชม้ีอะไรบ้ำง 

1. ศึกษำระบบฯ จำกคู่มือกำรด ำเนินงำนระบบกำรบริหำรจัดกำร

ก ำลังคนคุณภำพในภำครำชกำรไทยและชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ

ผู้ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง และ

ข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรเกี่ยวกับระบบ ในประเด็นต่ำง ๆ อำทิ 

ท ำไมต้องน ำระบบมำใช้ ประโยชน์ ท่ีจะได้รับ ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน  บทบำทหน้ำท่ีของผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2. จัดท ำกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ ซึ่งจะใช้เป็นแผนพัฒนำ

ก ำลังคนคุณภำพในระยะยำว โดยส่วนรำชกำรจะต้องพิจำรณำ

จำกกำรวำงแผนก ำลังคนเป็นส ำคัญ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ก ำลังคนคุณภำพของส่วนรำชกำร

ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อ

เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศ 

4. จัดท ำกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์รำยบุคคล เพื่อใช้เป็น

แผนพัฒนำและติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติรำชกำรของ

ข้ำรำชกำรในระบบ HiPPS ต่อไป 

4. หำกส่วนรำชกำรไม่ส่งกรอบกำร 

สั่งสมประสบกำรณ์ จะสำมำรถส่ง

ข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อเข้ำสู่

ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้

หรือไม ่

ไม่ได้ เนื่องจำกกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์เป็นกลไกพัฒนำ 

ท่ีส ำคัญของระบบ HiPPS เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ส่วนรำชกำร

สำมำรถวำงแผนพัฒนำข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้อย่ำงมี

เป้ำหมำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพ 

5. ส่วนรำชกำรควรมีจ ำนวนก ำลังคน

คุณภำพเท่ำไร จึงจะเหมำะสม  

กำรเตรียมก ำลังคนคุณภำพให้มีจ ำนวนท่ีเหมำะสมควรต้องดู

ต ำแหน่งระดับสูงของแต่ละส่วนรำชกำรว่ำมีเท่ำไร กำร

ด ำเนินกำรในวันนี้เป็นกำรเตรียมก ำลังคนส ำหรับอีก 10 ปี

ข้ำงหน้ำ ส่วนรำชกำรต้องวิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนของ

ส่วนรำชกำรโดยอำจดูจำกโครงสร้ำงอำยุ  อัตรำกำร

เกษียณอำยุรำชกำร ควำมขำดแคลนในสำยงำนต่ำง ๆ เป็น

ต้น จำกข้อมูลดังกล่ำว ส่วนรำชกำรสำมำรถเตรียมวำงแผน

และก ำหนดได้ว่ำปีนี้จะสร้ำงก ำลังคนคุณภำพกี่คน ปีหน้ำกี่คน 

จึงจะพอดีกับควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรได้  

 

 



2) การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

ค าถาม ค าตอบ 

1. กำรสรรหำข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบ 

HiPPS สำมำรถด ำเนินกำรได้กี่แนวทำง 

กำรสรรหำมี 2 วิธี ดังนี้ 

1. ผู้บังคับบัญชำระดับต้นท่ีควบคุมดูแลกำรปฏบิัติงำนเป็นผู้เสนอ

รำยชื่ อข้ ำรำชกำรท่ีมี คุณสมบั ติ ตรงตำมท่ีก ำหนดต่ อ

ผู้บังคับบัญชำระดับส ำนัก กองหรือส่วนรำชกำรท่ีเรียกชื่ออย่ำง

อื่นท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักหรือกอง เพื่อให้ควำมเห็นชอบ 

2. ข้ำรำชกำรผู้มีคุณสมบัติตรงตำมท่ีก ำหนดสมัครด้วยตนเอง 

โดยผู้บังคับบัญชำระดับส ำนัก กองหรือส่วนรำชกำรท่ีเรียกชื่อ

อย่ำงอื่นท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักหรือกองให้ควำมเห็น 

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร

คัดเลือกเพื่อเข้ำสู่ระบบ HiPPS มี

อะไรบ้ำง 

คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ท่ี นร 

1003/ว42 ลงวันท่ี 30 กันยำยน 2553 

3. ส่วนรำชกำรสำมำรถก ำหนดคุณสมบัติ 

เพิ่มเติมได้หรือไม่ 
ได้ แต่อย่ำงน้อยต้องมีคุณสมบัติตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด ส ำหรับกำร

ก ำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร

คัดเลือกของส่วนรำชกำร เช่น ก ำหนดประเภทสำยงำน  ทักษะท่ี

จ ำเป็น  อำยุ  เป็นต้น 

แต่กำรก ำหนดดังกล่ำวต้องมำจำกกำรวิเครำะห์และกำรวำงแผน

ก ำลังคนของส่วนรำชกำรท่ีชัดเจนเป็นระบบสอดคล้องกับเปำ้หมำย

ขององค์กรแล้ว 

4. สัดส่วนข้ำรำชกำรในระบบ HiPPS ของ 

ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดโควตำหรือไม่ 
มี จ ำนวนข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงท่ีได้รับกำรคัดเลือกเมื่อรวม

กับข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงท่ีมีอยู่แล้วจะต้องไม่เกินจ ำนวน

ต ำแหน่งประเภทบริหำร  ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง  

ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิของส่วน

รำชกำรนั้นๆ รวมกัน 

5. ข้ำรำชกำรท่ีก ำลังลำศึกษำโดยทุน

ส่วนตัวหรือทุนรัฐบำล มีสิทธิสมัครเข้ำสู่

ระบบ HiPPS หรือไม่ 

มี โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตำมท่ี ก.พ. ก ำหนดและเมื่อได้รับกำร

พิจำรณำให้เข้ำสู่ระบบ HiPPS แล้ว ควรกลับมำปฏิบัติรำชกำรใน

ระยะเวลำท่ีส่วนรำชกำรต้นสังกัดก ำหนด เพรำะมิฉะนั้นจะท ำให้

กำรพัฒนำต้องล่ำช้ำออกไป 

6. กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบ 

HiPPS ในขั้นตอนท่ี 1 ของส่วนรำชกำร

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ส่วนรำชกำรพิจำรณำด ำเนินกำรได้ 3 แนวทำง คือ 

1. ด ำเนินกำรโดย อ.ก.พ. กรม 

2. ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรท่ี อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง 

3. ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรท่ีหัวหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตั้ง 



ค าถาม ค าตอบ 

ซึ่งคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องประกอบด้วย  

 หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็น

ประธำนคณะกรรมกำร  

 กรรมกำรต้องแต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร

หรือต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท่ีก ำกับดูแลงำนนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์ และ 

 ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไปของ

ส่วนรำชกำร 

7. อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร

คัดเลือกของส่วนรำชกำร ควรมีอะไรบ้ำง 

อ ำนำจหน้ำท่ี ประกอบด้วย 

1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบ 

HiPPS 

2. ด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

3. น ำส่งผลกำรคัดเลือกพร้อมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกให้

ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

4. เมื่อด ำเนินกำรตำมข้อ 3 แล้ว ให้รำยงำน อ.ก.พ. กรมเพื่อทรำบ 

8. ส่วนรำชกำรสำมำรถส่งรำยชื่อ

ข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกขั้นตอน

ท่ี 2 ของส ำนักงำน ก.พ. ได้มำกกว่ำ

จ ำนวนท่ีก ำหนด 

ท่ีเป็นโควตำของส่วนรำชกำรหรือไม่ 

ไม่ได้  

9. ในขั้นตอนกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเข้ำสู่

ระบบ HiPPS ของส่วนรำชกำร  

ส่วนรำชกำรจะก ำหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรคัดเลือกอย่ำงไร 

ส่วนรำชกำรสำมำรถก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกตำมวธิี

ท่ีเห็นสมควร เช่น กำรเขียนและน ำเสนอโครงกำรพัฒนำงำนหรือ

องค์กร  กำรทดสอบภำษำอังกฤษ(ข้อเขียน/สัมภำษณ์)  กำร

ประเมินสมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็น เป็นต้น 

 

10. กรณีท่ีในบำงปี ไม่มีข้ำรำชกำรของ

ส่วนรำชกำรผ่ำนกำรคัดเลือกของ

ส ำนักงำน ก.พ.  

ส่วนรำชกำรควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ส่วนรำชกำรควรพัฒนำข้ำรำชกำรกลุ่มดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง 

เนื่องจำกข้ำรำชกำรกลุ่มนี้นับเป็นก ำลังคนคุณภำพของส่วน

รำชกำรท่ีผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกของส่วนรำชกำรมำแล้ว และ

ควรเร่งเตรียมควำมพร้อมของข้ำรำชกำรกลุ่มนี้ส ำหรับปีต่อ ๆ ไป 

โดยส่วนรำชกำรสำมำรถส่งรำยชื่อข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรคัดเลือก

เพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้ใหม่ในครั้งถัดไป 

(หำกคุณสมบัติของข้ำรำชกำรรำยนั้นยังคงครบถ้วน) 
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11. ท ำไมส่วนรำชกำรจึงต้องส่งเสริม

ก ำลังคนคุณภำพของสว่นรำชกำรให้

เข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

สิ่งท่ี HiPPS ได้รับมีควำมตำ่งอย่ำงไร 

กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ก ำหนดให ้

1. ส่วนรำชกำรสำมำรถแตง่ตั้งข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

โดยไม่ต้องมตี ำแหน่งว่ำงไดสู้งสดุท่ีระดับช ำนำญกำรพเิศษ 

2. ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิส์ูงมีโอกำสได้รับกำรเลือ่น

เงินเดือนสูงกว่ำปกติอีก 1% 

3. ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิส์ูงมีโอกำสได้เข้ำรับกำรพฒันำ 

ฝึกอบรม และเข้ำร่วมกิจกรรม/หลักสตูร/ทุนรัฐบำลท่ี

ส ำนักงำน ก.พ. จัดให้อย่ำงสม่ ำเสมอ  

4. ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิส์ูงมีโอกำสได้รับมอบหมำยงำนท่ี

ท้ำทำยในระดับประเทศ มีเครือข่ำยกำรท ำงำนระหว่ำง

กระทรวงมำกยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) การพัฒนาในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

3.1) การพัฒนาตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation 

Framework: EAF) โดยส่วนราชการ 

ค าถาม ค าตอบ 

1. กรณสี่วนรำชกำรแตง่ตั้ง

คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนจัดท ำ

กรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์แล้วต้อง

ด ำเนินกำรอะไรต่อไป 

1.1 คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ควรศึกษำและท ำควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับระบบ HiPPS อย่ำงละเอียด โดยเฉพำะแนวทำง

กำรจัดท ำกรอบ EAF เพื่อใช้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน

ระบบ HiPPS ของส่วนรำชกำร 

1.2 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยอำจมีกำรประชุม

เชิงปฏิบัติกำรเพื่อขอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำก ำลังคน

คุณภำพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปจัดท ำกรอบ EAF ต่อไป 

1.3 ร่วมกันก ำหนดต ำแหน่งเป้ำหมำย และกรอบ EAF  

ในแต่ละต ำแหน่งเป้ำหมำย โดยใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ 

และข้อมูลท่ีได้จำกข้อ 2 ข้ำงต้นประกอบกำรพิจำรณำ 

1.4 เสนอร่ำงกรอบ EAF  ต่อผู้บริหำร เพื่อให้ควำมเห็นชอบ 

2. ระยะเวลำกำรพฒันำตำมกรอบกำร

สั่งสมประสบกำรณ์จ ำเป็นต้อง 6 – 10 

ปี หรือไม ่

ไม่จ าเป็น โดยกำรก ำหนดระยะเวลำกำรพัฒนำจะขึ้นอยู่กับ

ต ำแหน่งเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำน

ก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์วิธีกำรเลื่อน/กำรย้ำย ตำมท่ี 

ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

3. แผนกำรพฒันำอย่ำงเปน็ระบบและ

ต่อเนื่อง คอือะไร 

แผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง คือ กรอบกำร 

สั่ งสมประสบกำรณ์ ( Experience Accumulation 

Framework :EAF) ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผู้

มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่ำงเป็นระบบ มีทิศทำงและเกิดประสิทธิผล

สูงสุด โดยจะค ำนึงถึงลักษณะเฉพำะของแต่ละหน่วยงำนและ

จะก ำหนดจุดหมำยปลำยทำงของกำรพัฒนำของข้ำรำชกำรใน

ระบบนี้ โดยระบุว่ำเมื่อพิจำรณำภำรกิจของหน่วยงำนและ

ศักยภำพของข้ำรำชกำรแต่ละคนแล้ว ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์

สูงมีต ำแหน่งเป้ำหมำยอะไรและควรมีควำมสำมำรถ ทักษะ 

และควำมรู้ในด้ำนใดและในระดับใด 
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4. ใครเป็นผู้เลือกเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ

ในอำชพีของข้ำรำชกำรในระบบ HiPPS 

หลักกำรของระบบ HiPPS คือ กำรเตรียมบุคลำกรให้มี

คุณภำพเพื่อด ำรงต ำแหน่งท่ีส ำคัญของส่วนรำชกำร เช่น 

ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำร ผู้เชี่ยวชำญ และผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ

วิชำชีพ โดยเมื่ อ ได้ ข้ ำรำชกำรเข้ ำสู่ ระบบ HiPPS แล้ ว  

ส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจะท ำควำมตกลง

ร่วมกันภำยใต้กรอบกำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับหลักกำร ดังนี้ 

1. ควำมต้องกำรก ำลังคนของส่วนรำชกำร 

2. ควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรในระบบ HiPPS 

3. ควำมต้องกำรกำรพัฒนำของข้ำรำชกำรในระบบ HiPPS 

ท้ังนี้ ส่วนรำชกำรจะใช้หลักกำรท้ัง 3 ข้อในกำรร่วมกันก ำหนด

ต ำแหน่งเป้ำหมำยให้แก่ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

5. ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิส์ูงสำมำรถ

เปลี่ยนต ำแหนง่เป้ำหมำยของกำร

พัฒนำ ได้หรือไม่ 

ได้ แต่ต้องยึดหลักกำรเดิมคือ ควำมต้องกำรก ำลังคนของ 

ส่วนรำชกำรเป็นล ำดับแรก โดยกำรเปลี่ยนแปลงต้องมี 

กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบองค์ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์

และผลงำนท่ีผ่ำนมำ เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจและก ำหนด

แผนกำรพัฒนำตำมกรอบ EAF 

6. กำรปรับกรอบ EAF ท้ังภำพใหญ่ของ

ส่วนรำชกำรและรำยบุคคล สำมำรถท ำ

ได้อย่ำงไร 

ท าได้ โดยจัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำกรอบ และต้องแจ้ง

ไปยังส ำนักงำน ก.พ. เมื่อคณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ว 

7. ระยะเวลำในกำรหมุนเวยีนงำนควร

จะใช้ระยะเวลำสั้น – ยำว กี่เดือนถึง

จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ HiPPS 

กำรหมุนเวียนงำนต้องดูตำมลักษณะงำนของแต่ละบุคคล  

ซึ่งอำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละส่วนรำชกำรไม่มีเกณฑ์ก ำหนดไว้

ตำยตัว บำงงำนท่ีมีระดับควำมยำกมำกก็ต้องใช้ เวลำ 

ในกำรเรียนรู้งำนนำน หำกเป็นงำนในระดับท่ีไม่ต้องใช้ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนมำกเท่ำไรก็ใช้เวลำเรียนรู้งำน 

ไม่มำกนัก ดังนั้นกำรหมุนเวียนงำนให้ดูตำมควำมเหมำะสม

ของลักษณะงำนเป็นหลักและไม่จ ำเป็นต้องหมุนเวียนไปทุกท่ี 

8. ในกำรระบุหน่วยงำนเพือ่เรียนรู้งำน

ส ำหรับข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ควรระบุหนว่ยงำนตำมโครงสร้ำงแบบ

ใด โครงสร้ำงตำมกฎหมำยหรือ

โครงสร้ำงจริงท่ีใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 

ควรใช้ โครงสร้ำง ท่ี ใช้จริง ในกำรบริหำรจัดกำรภำยใน 

ส่วนรำชกำร เนื่องจำกกำรพัฒนำเพื่อเรียนรู้งำนต้องอำศัย

กำรสั่งสมควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจริงในส่วน

รำชกำร 
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9. หำกต ำแหน่งเป้ำหมำยของ HiPPS 

คือต ำแหน่งทำงด้ำนบริหำร จ ำเป็น

หรือไม่ท่ีจะต้องหมุนเวียนไปปฏิบัติงำน

ในหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบภำรกิจ

สนับสนุน (Supporting Function)  

อำทิ งำนด้ำน บุคลำกร งำนด้ำน

งบประมำณ งำนด้ำนสำรสนเทศ งำน

ด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์ เปน็ต้น เพื่อ

จะได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้อง 

ส ำหรับควำมรู้ งำน และทักษะกำรท ำงำนดังกล่ำวเป็น 

พื้นฐำนควำมรู้ท่ีควรจะต้องเรียนรู้ แต่อำจไม่จ ำเป็นรู้ในระดับ

ท่ีปฏิบัติ งำนเชิ งลึก อำทิ “งำนด้ำนกำรงบประมำณ ”  

ควรทรำบกระบวนกำรในกำรตั้งงบประมำณ วิธีกำรจัดจ้ำง

โครงกำรรูปแบบต่ำง ๆ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเงิน/กำรคลัง/

กำรพัสดุ เป็นต้น หรือ “งำนด้ำนสำรสนเทศ” ควรทรำบ

เกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐำนต่ำง ๆ ทรำบวิธีกำร หรือขั้นตอน

เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้โปรแกรม เป็นต้น 

ดังนั้น ระดับควำมรู้ หรือทักษะงำนดังกล่ำว ข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูงสำมำรถเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำงำนโครงกำรหรือ

ปฏิบัติงำนอยู่ในหน่วยงำนหลักหรืออำจจะเรียนรู้ในรูปแบบ

ของกำรจัดฝึกอบรมระยะสั้นได้ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับกำรวิเครำะห์

ควำมต้องกำรก ำลังคนของส่วนรำชกำรเป็นส ำคัญ 

10. กรณีข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู

ได้รับทุนไปศึกษำวชิำ ณ ตำ่งประเทศ 

ถือว่ำเป็นวิธกีำรหนึง่ของกำรพัฒนำ

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือไม่ 

หำกใช่ ส่วนรำชกำรสำมำรถ

ด ำเนินกำรปรับปรุงกรอบกำรสั่งสม

ประสบกำรณ์รำยบุคคลไดห้รือไม่ และ

อย่ำงไร 

1. กำรไปศึกษำวิชำ ณ ต่ำงประเทศอำจเป็นวิธีกำรหนึ่ง 

ของกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตำมกรอบกำรสั่ง

สมประสบกำรณ์ได้  หำกส่วนรำชกำรพิจำรณำเห็นว่ำ

กำรศึกษำของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรำยดังกล่ำวเป็น

ประโยชน์ต่อกระบวนกำรเตรียมและพัฒนำข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูงให้มีควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์สอดคล้อง

ตำมต ำแหน่ ง เป้ ำหมำย ท่ีก ำหนดในกรอบกำรสั่ ง สม

ประสบกำรณ์ 

2. ส่วนรำชกำรสำมำรถปรับปรุงระยะเวลำกำรเรียนรู้ 

ในกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์รำยบุคคลได้ โดยวิเครำะห์

เปรียบเทียบองค์ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะและประสบกำรณ์

ของข้ำรำชกำรผู้นั้นกับรำยละเอียดกำรพัฒนำท่ีได้ก ำหนดไว้

ในกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ภำพรวมของส่วนรำชกำร 

3. ส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงควรจัดท ำ

ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อจะได้มีช่องทำงในกำรติดตำม ประเมิน

ควำมก้ำวหน้ำ และให้จัดท ำข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 

ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรเตรียมก ำลังคนของ 

ส่วนรำชกำร อันจะท ำให้กำรศึกษำต่อเป็นประโยชน์ต่อ 

ส่วนรำชกำรอย่ำงแท้จริง 

 



ค าถาม ค าตอบ 

4. ส่วนรำชกำรต้องแจ้งเรื่องกำรลำศึกษำต่อของข้ำรำชกำร 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมำยังส ำนักงำน ก.พ. ก่อนข้ำรำชกำร 

รำยนั้ น  ๆ  เดินทำง  เพื่ อด ำ เนิ นกำรหยุดกำรสั่ ง สม

ประสบกำรณ์ตำมกรอบฯ ไว้ชั่วครำวและป้องกันกรณี 

ท่ีข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไม่มีผลประเมินกำรปฏิบัติ

รำชกำรในระหว่ำงที่ลำศึกษำต่ออยู่ 

5. ในกรณีท่ีส่วนรำชกำรไม่ได้ท ำเรื่องแจ้งมำยังส ำนักงำน ก.พ. 

ก่ อ น ท่ี ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร ผู้ ท่ี มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ สู ง ล ำ ศึ ก ษ ำ ต่ อ  

ส่วนรำชกำรต้องท ำเรื่องขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงำน ก.พ. 

เป็นกรณี ๆ ไป 

11. กรณีท่ีสว่นรำชกำรต้นสังกัด

พิจำรณำอนญุำตให้ข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสมัฤทธิ์สูงไปปฏิบัตงิำนในหนว่ยงำน

อื่น เช่น องคก์รไม่แสวงหำผลก ำไร 

ฯลฯ จะสำมำรถน ำมำรวมอยู่ในกรอบ 

EAF ได้หรือไม ่

ได้ เนื่องจำกเป็นหนึง่ในแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสมัฤทธิ์สูง ซึง่หำกส่วนรำชกำรเห็นชอบ กส็ำมำรถน ำ

ช่วงเวลำท่ีไปปฏบิัติงำนในองค์กรอื่นมำนับรวมอยู่ในกรอบ 

กำรสั่งสมประสบกำรณ์ได ้

12. กรณีท่ีข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

รุ่นใหม่จะต้องรับทุนฝึกอบรมระยะสั้น 

(ในและต่ำงประเทศ) ซึ่งเป็นทุนส ำหรับ

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม ่จะ

สำมำรถน ำช่วงเวลำนีน้ับรวมอยู่ใน

กรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ได้หรือไม ่

ได้ เนื่องจำกกำรรับทุนฝึกอบรมก็ถือเป็นส่วนหนึง่ของ

กระบวนกำรพฒันำทักษะและสมรรถนะของข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสมัฤทธิ์สูงเชน่กัน 

13. เนือ่งจำกข้ำรำชกำรผู้มผีลสมัฤทธิ์

สูงรุ่นใหม่มีก ำหนดได้รับทุนฝึกอบรม

ระยะสั้น (ในและต่ำงประเทศ) ในช่วง

เดือนพฤศจกิำยน – ธันวำคม ของทุก

ปี ส่วนรำชกำรสำมำรถก ำหนดให้

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่เริ่ม

กระบวนกำรพฒันำตำมกรอบ EAF 

ตั้งแต่เดือนธันวำคมเป็นต้นไปได้หรือไม ่

ได้ หำกสว่นรำชกำรเห็นชอบและไม่กระทบกับรอบกำร

ประเมิน 

 



3.2) การพัฒนาตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development 

Roadmap) โดยส านักงาน ก.พ. 

ค าถาม ค าตอบ 

1. ส ำนักงำน ก.พ. มีแนวทำงในกำร

พัฒนำข้ำรำชกำรผูม้ีผลสมัฤทธิ์สูง 

รุ่นใหมอ่ย่ำงไรบ้ำง 

1. ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์

รำยบุคคล 

2. จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนำส ำหรับข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ ภำยใต้รูปแบบทุนรัฐบำลเพื่อฝึกอบรมระยะ

สั้น ท้ังในและต่ำงประเทศ เป็นระยะเวลำประมำณ 15 วัน เพื่อให้

กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะและ

ประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็น 

2. ส ำนักงำน ก.พ. มีแนวทำงกำรพฒันำ

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง

นอกเหนอืจำกกำรพฒันำตำมกรอบ EAF 

อย่ำงไรบ้ำง 

ส ำนักงำน ก.พ. รับผิดชอบในกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม 

ส ำหรับพัฒนำข้ำรำชกำรท่ีอยู่ในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ตำมกรอบกำรฝึกอบรมและพัฒนำ (Training and Development 

Roadmap) เป็นประจ ำทุกปี โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย  

1) ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 2) ผู้บังคับบัญชำระดับต้นของ

ข้ำรำชกำรผู้ มีผลสัมฤทธิ์สู ง และ 3) ฝ่ำยกำรเจ้ ำหน้ ำท่ี

ผู้ รั บผิ ด ชอบระบบข้ ำ ร ำชกำรผู้ มี ผลสั มฤทธิ์ สู ง ของ 

ส่วนรำชกำร โดยเน้นพัฒนำให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 

ท่ีพึงประสงค์ ภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีสูงขึ้น รวมถึง

ควำมต้องกำรในกำรได้รับกำรพัฒนำของกลุ่มเป้ำหมำย 

3. ส ำนกังำน ก.พ. มกี ำหนดจัด

หลกัสตูร/กิจกรรมส ำหรับพฒันำ

ข้ำรำชกำรในระบบ ฯ ในชว่งใดของป ี

โดยปกติแล้ว ส ำนักงำน ก.พ. มีก ำหนดจัดหลักสูตร/กิจกรรม 

ในช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคม ถึง เดือนมิถุนำยนของทุกปี ซึ่งผู้ท่ี

สนใจสำมำรถติดตำมข้อมูลได้จำกเว็บไซต์ระบบข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูง หัวข้อ “อบรมและพัฒนำ” ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์

ของทุกป ี

 

 

 

 



4) การเสริมสร้างแรงจูงใจในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

ค าถาม ค าตอบ 

1. ส ำนักงำน ก.พ. มีระบบเสริมสร้ำง

แรงจูงใจส ำหรับข้ำรำชกำรในระบบ

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิส์ูงอย่ำงไรบ้ำง 

ส ำนักงำน ก.พ. มีระบบเสริมสร้ำงแรงจูงใจท้ังในรูปแบบเป็นตัว

เงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น โอกำสได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนเป็น

กรณีพิเศษ โอกำสได้รับทุน Talent Network โอกำสได้รับกำรปรับ

ต ำแหน่งขึ้นเป็นระดับช ำนำญกำรพิเศษ เป็นต้น 

2. ทุน Talent Network คืออะไร เป็นทุนฝึกอบรมระยะสั้นในต่ำงประเทศส ำหรับข้ำรำชกำรกลุ่ม

ก ำลังคนคุณภำพ ซึ่งข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีสิทธิในกำร

สมัครเพื่อรับทุนนี้ 

3. กำรปรับต ำแหนง่ประเภทวิชำกำร

ระดับช ำนำญกำรเป็นระดบัช ำนำญกำร

พิเศษด ำเนนิกำรอย่ำงไร 

ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภท

วิชำกำรส ำหรับผู้ ท่ีอยู่ ในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

(หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว2 ลงวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 

2558) นอกจำกนี้ กำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นกำรเฉพำะ

ครำวเพื่อแต่งตั้งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดท่ีอยู่ในระบบ

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรเป็น

ระดับช ำนำญกำรพิ เศษ ต้องเป็นกรณี ท่ีผู้ นั้ นได้ สั่ งสม

ประสบกำรณ์ตำมกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์มำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 

2 ปี (ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ท่ี นร 1003/ว4 ลงวันท่ี 11 

มีนำคม 2554) 

4. กำรประเมนิผลกำรปฏิบัตริำชกำร

ส ำหรบัข้ำรำชกำรผู้มผีลสมัฤทธิ์สูง

แตกต่ำงจำกข้ำรำชกำรปกต ิหรือไม ่

ไม่แตกต่ำง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชพลเรือนสำมัญ ตำมหนังสือส ำนักงำน 

ก.พ. ท่ี นร 1012/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยำยน 2552 แต่เนื่องจำก

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเป็นผู้มีศักยภำพสูงท่ีผ่ำนกระบวนกำร

คัดเลือกมำอย่ำงเข้มข้นประกอบกับมีกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจท่ี

มำกกว่ำข้ำรำชกำรท่ัวไป ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจึงต้องรักษำ

ระดับผลกำรปฏิบัติงำนให้ได้มำตรฐำน อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ จะต้องออกจำกระบบข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูง 

5 . มี ผู้ ก ล่ ำ ว ว่ ำ  ก ำรประ เ มิ นผล 

กำรปฏิบัติงำนให้แก่ HiPPS ต้อง

ประเมินให้ได้ในระดับดีมำก เพรำะ 

ถ้ำไม่ประเมินให้ดีมำก HiPPS จะต้อง

อ อ ก จ ำ ก ร ะ บ บ  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงต้องรักษำระดับผลกำรปฏิบัติงำนให้ได้

มำตรฐำน อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

จะต้องออกจำกระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งส่วนรำชกำร

และผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์

สูงควรต้องมีควำมเข้ำใจและน ำระบบกำรบริหำรผลกำร



ค าถาม ค าตอบ 

ค่ำตอบแทน และควำมไม่เป็นธรรมกับ

คนอื่น ๆ  

ปฏิบัติงำน (Performance Management) มำใช้อย่ำงถูกต้อง 

ท้ังนี้ ส่วนรำชกำรควรมีกำรมอบหมำยงำนท่ีชัดเจน มีกำร

ก ำหนดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน รวมท้ังมีกำรสื่อสำรควำม

คำดหวังระหว่ำงหัวหน้ำงำนและ HiPPS ตั้งแต่ต้นรอบกำร

ประเมิน  

6. กำรเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ

ให้กับข้ำรำชกำรผู้มผีลสัมฤทธิ์สูงสำมำรถ

ท ำได้หรือไม ่

ท ำได้ ตำมมติคณะรัฐมนตรี หนังสือส ำนักเลขำธิกำร

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0506/  ว 193 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 

2552 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ได้รับกำร

พิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตำ

ปกติ (8) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งมีกำร

ประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรดีเด่น 

7. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนผู้

ได้รับกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบเป็น

กรณีพิเศษนอกเหนือโควตำปกติ 

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

กำรด ำเนนิกำรให้เปน็ไปตำมหนังสือส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

ท่ี นร 0506/ว 193 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2552 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรดังนี ้

หลักการ 

1. ควบคุมวงเงินในภำพรวมส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนประจ ำปีไว้ไม่

เกินร้อยละของวงเงินงบประมำณท่ีก ำหนดเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำง 

2. ให้ผู้ไปช่วยรำชกำรในภำรกิจพิเศษได้รับประโยชน์จำกกำรเลื่อน

เงินเดือนตำมภำรกิจท่ีแท้จริงและไม่ให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรปกติ ได้รับ

ประโยชน์จำกท่ีผู้อื่นไปปฏิบัติรำชกำรพิเศษ 

3. ให้บ ำเหน็จควำมชอบตำมหลักกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ตำมผลงำนและผลสัมฤทธิ ์

หลักเกณฑ์และวิธีการ 

1. ส่วนรำชกำรต้นสังกัดพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน

กรณีปกติตำมโควตำ หรือวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนก่อน 

2. ผู้ท่ีได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ต้องไม่ได้รับกำรเลื่อน

เงินเดือนกรณีพิเศษติดต่อกันเกินกว่ำ 2 ปี (4 ครั้ง) ยกเว้นกรณี

ข้ำรำชกำรในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงซึ่งมีกำรก ำหนด

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องใน

ระยะยำว รวมท้ังเพื่อดึงดูด รักษำและจูงใจให้ข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูงอยู่ในระบบข้ำรำชกำร 

3. ผู้ ปฏิบั ติ งำนในแต่ละภำรกิ จจะต้องมี เวลำปฏิบั ติ งำน 

ไม่น้อยกว่ำ 4 เดือนในแต่ละรอบกำรประเมิน ยกเว้นกรณี
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ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยข้ำรำชกำร

กำรเมือง และกรณีข้ำรำชกำรผู้ ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรในงำน

คณะรัฐมนตรี ซึ่งอำจมีเวลำปฏิบัติงำนน้อยกว่ำ 4 เดือน เนื่องจำก

มีกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำล  

(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 กันยำยน พ.ศ. 2544) 

4. กรณีผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น ให้ได้รับค่ำตอบแทนพิเศษตำมระเบียบ

กระทรวงกำรคลัง 

8. กำรเลื่อนเงินเดือนกรณพีเิศษส ำหรับ

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง มีแนวปฏิบัติ

อย่ำงไร 

กำรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษส ำหรับข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง มี

แนวปฏิบัติดังนี้ 

1. 1. ในกำรประเมินแต่ละรอบ (กำรปฏิบัติรำชกำรในครึ่งปีแรก  

ณ วันท่ี  1 เมษำยน และในครึ่ งปีหลั ง ณ วันท่ี  1 ตุ ลำคม)  

ให้ส่วนรำชกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติแก่ข้ำรำชกำรท่ีอยู่ใน

ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อน

เงินเดือน พ.ศ. 2552 และตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ (หนังสือส ำนักงำน ก.พ. 

ท่ี นร 1012/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยำยน 2552)  

2. 2. ส ำนัก/กอง เสนอข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงท่ีได้รับกำรประเมิน

ในระดับดีเด่นเข้ำรับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ โดย

ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจำกกำรเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติในอัตรำ

ร้อยละ 1 ของฐำนในกำรค ำนวณต่อรอบกำรประเมิน ท้ังนี้ เมื่อรวม

กำรเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับกรณีพิเศษแล้ว อัตรำกำรเลื่อน

เงินเดือนของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของ

ฐำนในกำรค ำนวณ 

3.  

9. มีกำรก ำหนดโควตำของข้ำรำชกำรผู้

มีผลสัมฤทธิส์ูงท่ีได้รับกำรเลื่อน

เงินเดือนกรณีพิเศษ หรือไม่ อย่ำงไร 

มีการก าหนด โดยในแต่ละส่วนรำชกำรจะมีจ ำนวนข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษไม่เกินร้อยละ 

15 ของจ ำนวนข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ในกรณีท่ีเศษกำรค ำนวณ

จ ำนวนคนดังกล่ำว เท่ำกับ 0.5 หรือสูงกว่ำ ให้ปัดเป็น 1 คน เว้น

กรณีส่วนรำชกำรท่ีมีจ ำนวนข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงน้อยกว่ำ 4 

คน ให้มีโควตำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษจ ำนวน 1 คน  

ตัวอย่าง 

-  ส่วนรำชกำรท่ีมีข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 10 คน จะมี

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงท่ีได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 



ค าถาม ค าตอบ 

จ ำนวน 1.5 คน ให้ปัดเป็น 2 คน 

-  ส่วนรำชกำรท่ีมีข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 4 คน จะมี

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงท่ีได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

จ ำนวน 0.6 คน ให้ปัดเป็น 1 คน 

10. ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดเกณฑ์

ส ำหรบักำรพจิำรณำเลื่อนเงนิเดือนกรณี

พิเศษของข้ำรำชกำรผู้มผีลสมัฤทธิ์สงู 

หรือไม ่

ส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับกำรพิจำรณำเลื่อน

เงินเดือนกรณีพิเศษของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ข้ึนอยู่กับ

กำรพิจำรณำของส่วนรำชกำรต้นสังกัด อย่ำงไรก็ตำมในกำร

พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรับกำร

พิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตำปกติ 

ส่วนรำชกำรจะต้องพิจำรณำเทียบเคียงผลกำรปฏิบัติงำนของ

ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรประเมินในระดับดีเด่นทุกคน เพื ่อ

เสริมสร้ำงแรงจูงใจท่ีเป็นธรรมในภำพรวมของส่วนรำชกำร และ

เมื ่อพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับกำรเลื ่อน

เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ให้แจ้งผลให้ส ำนักงำน ก.พ. ทรำบ

ด้วย 

11. กรณีท่ีผู้รับกำรประเมนิโอนหรือย้ำย

ระหว่ำงรอบกำรประเมนิซึ่งเป็นไปตำม

กรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ จะมีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำรอย่ำงไร 

ให้ผู้บังคับบัญชำเดิมให้ข้อมูลและควำมเห็นเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรและพฤติกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรต่อผู้บังคับบัญชำใหม่ 

เพื่อน ำไปเป็นข้อมูลประกอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ในหน่วยงำนใหม่นั้น 

12. กำรเบิกจ่ำยเงนิงบประมำณส ำหรับ

กำรเลื่อนเงนิเดือนกรณีพิเศษ 

ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ท่ี  นร 1003/ว42 ลงวันท่ี  

30 กันยำยน 2553 เรื่อง ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง คือ 

1. ให้ส่วนรำชกำรใช้เงินงบประมำณของส่วนรำชกำรนั้นก่อน 

2. กรณี ท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมข้อ 1 ให้ส่วนรำชกำร 

น ำเงินเหลือจ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอื่นๆ ท่ีส่วนรำชกำรได้รับ 

กำรจัดสรร โดยปฏิบัติตำมนัยของหนังสือส ำนักงบประมำณ 

ท่ี นร 0702/ว114 ลงวันท่ี 23 สิงหำคม 2549 เรื่องระเบียบว่ำด้วย

กำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำ

แผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

3. กรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมข้อ 1 และ 2 ให้ส่วนรำชกำร

ขอจัดสรรเงินงบประมำณจำกรำยจ่ำยงบกลำงรำยกำรเงินเลื่อน

ขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้ำรำชกำรจำก

กรมบัญชีกลำง 
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1. ท ำไม ส ำนักงำน ก.พ. จงึใช้วิชำ

ภำษำอังกฤษเปน็เกณฑ์กำรคัดเลือก

ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ภำษำอังกฤษเป็นควำมรู้และทักษะท่ีส ำคัญส ำหรับข้ำรำชกำร

ยุคใหม่ในบริบทกำรเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภำคและระดับโลก 

ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษในระดับท่ีก ำหนดจึงเป็น

พื้นฐำนส ำคัญส ำหรับข้ำรำชกำรไทยในควำมพร้อมท่ีจะใช้

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำรำชกำรเมื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  

2. เป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะพิจำรณำผู้ท่ีมี

คะแนนภำษำอังกฤษต่ ำกวำ่เกณฑ์ท่ี

ก ำหนด เพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มี

ผลสมัฤทธิ์สูงก่อน แล้วจึงคอ่ยสอบให้

ได้คะแนนตำมเกณฑ์ในภำยหลัง 

 

ในกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในอดีต เคยเปิด

โอกำสให้ผู้มีคะแนนภำษำอังกฤษต่ ำกว่ำเกณฑ์เล็กน้อยเข้ำสู่

ระบบก่อน โดยให้เวลำ ๑ ปีท่ีจะสอบเพื่อให้มีคะแนนตำม

เกณฑ์ท่ีก ำหนด ซึ่งจำกกรณีเงื่อนไขนี้  ปรำกฏว่ำเมื่อครบ

ก ำหนดเวลำ ยังคงมีผู้สอบไม่ผ่ำนในสัดส่วนค่อนข้ำงสูง ท ำให้

ต้องออกจำกระบบไป ส่งผลให้เกิดควำมผิดหวังและมีผลเสีย

ต่อข้ำรำชกำรผู้นั้นมำกกว่ำผลดี 

3. อนำคตของข้ำรำชกำร HiPPS จะไป

ได้ไกลขนำดไหน อย่ำงไร 

 

ในปัจจุบัน กฎระเบียบได้ก ำหนดให้ HiPPS สำมำรถเติบโตได้ถึง

ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ในอนำคต อำจต้องมีกำรทบทวนผล

กำรด ำเนินงำนว่ำสำมำรถผลักดันให้  HiPPS ไปยืนอยู่จุดท่ีสุด

กว่ำนี้ได้อย่ำงไร ด้วยคุณสมบัติของ HiPPS นั้นโดดเด่นกว่ำ

ข้ำรำชกำรท่ัวไปอยู่แล้วโอกำสท่ี HiPPS จะได้รับกำรหยิบยื่น

โอกำสท่ีดียอมมีมำกกว่ำข้ำรำชกำรท่ัวไปและด้วยโอกำสต่ำงๆนี้

เองจะท ำให้ HiPPS ได้พิสูจน์ผลงำนและศักยภำพของตัวเอง 

 

* ข้อมูลล่ำสุด ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2559 

 


