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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง 

ดว้ย ก.พ. ไดพ้ิจารณาเห็นว่า ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงตามหนงัสือท่ีอา้งถึง ๑ 
และ ๒ ท่ีได้แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบติั สมควรได้รับการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับ
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จึงมีมติใหย้กเลิกหนงัสือท่ีอา้งถึงทั้งสองฉบบัดงักล่าว และกาํหนดใหน้าํระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง
ท่ีไดป้รับปรุงใหม่มาใชส้าํหรับขา้ราชการพลเรือนสามญั ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัทราบ
ดว้ยแลว้ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 
 

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไวใ้นราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความพร้อม
ให้กบัขา้ราชการผูมี้ศกัยภาพสูงในราชการอยา่งเป็นระบบ  ก.พ. โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา ๘ (๑๐) แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงปรับปรุงระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง     
(High Performance and Potential System : HiPPS) ซ่ึงเป็นระบบบริหารกาํลงัคนท่ีมีคุณภาพของภาคราชการ     
โดยเนน้กระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเน่ือง ผ่านการปฏิบติัจริง และเสริมดว้ยกลไก  
การสบัเปล่ียนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรียนรู้ผา่นการฝึกอบรม เพื่อใหข้า้ราชการกลุ่มดงักล่าว
ไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ อนัจะส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นขา้ราชการระดบัสูงไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
ในเวลาท่ีเหมาะสม  

หลกัการของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง  
  ๑) การสรรหาและการประเมินท่ีเป็นระบบและเขม้ขน้ 
  ๒) การสร้างทางกา้วหนา้ในสายอาชีพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
  ๓) การพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
  ๔) การบริหารทรัพยากรบุคคลของระบบตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐในภาพรวม 

วตัถุประสงค์ของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง  
  ๑) เพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจคนเก่ง คนดี มีผลงานท่ีก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ
ใหอ้ยูใ่นระบบราชการ 
  ๒) เพื่อพฒันาขา้ราชการผูมี้ศกัยภาพสูงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
  ๓) เพื่อเตรียมผูน้าํซ่ึงมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์สาํหรับตาํแหน่ง
ประเภทบริหาร ประเภทอาํนวยการ และประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญข้ึนไป 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง  

 ๑. การสรรหา 

     ๑.๑ วธีิการสรรหา มี ๒ วธีิ ดงัน้ี 
  ๑) ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ท่ีควบคุมดูแลการปฏิบติังานเป็นผูเ้สนอรายช่ือขา้ราชการท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามท่ีกาํหนดต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสาํนกั กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าสาํนกัหรือกอง เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
  ๒) ขา้ราชการผูมี้คุณสมบติัตรงตามท่ีกาํหนดสมคัรดว้ยตนเอง โดยผูบ้งัคบับญัชาระดบั
สาํนกั กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสาํนกัหรือกองใหค้วามเห็น 
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 ๑.๒ คุณสมบตัิของผู้เข้ารับการคดัเลอืก 
  ๑) เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัซ่ึงดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ 
   (๑) กรณีบรรจุและแต่งตั้งดว้ยคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได ้
ในระดบัเดียวกนั ตอ้งมีอายรุาชการไม่นอ้ยกวา่สองปี หรือ 
   (๒) กรณีบรรจุและแต่งตั้งดว้ยคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิ   
อยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั ตอ้งมีอายรุาชการไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี หรือ 
   (๓) กรณีได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอกท่ีตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
สาํหรับตาํแหน่งเพิ่มข้ึน ตอ้งมีอายรุาชการตาม (๒)  
  ๒) ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในส่วนราชการเจา้สงักดัอยา่งนอ้ย ๑ ปี 
  ๓) มีผลงานโดดเด่นเป็นท่ีประจกัษ ์และมีผลการปฏิบติัราชการในรอบปีท่ีผา่นมาโดยเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัดีมากข้ึนไป 
  ๔) มีความรู้ และทกัษะทางภาษาองักฤษในระดบัดีมาก และทางคอมพิวเตอร์ในระดบัท่ีใชง้าน
ไดดี้ 
  ๕) เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีเหมาะสมสาํหรับการพฒันา 

  ๖) เป็นผูมี้ความประพฤติดี ปฏิบติัตนอยูใ่นจรรยาและระเบียบวินยั 

  ทั้งน้ี อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการท่ี อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรือคณะกรรมการท่ีหวัหนา้ส่วนราชการ
แต่งตั้ง แลว้แต่กรณี อาจกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้รับการคดัเลือกเพ่ิมเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 ๒. การคดัเลอืก 
      ๒.๑ ให้ส่วนราชการพิจารณาว่าจะให้ อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการท่ี อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ ง หรือ
คณะกรรมการท่ีหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ งเป็นผูด้ ําเนินการคัดเลือก ในกรณีท่ีเป็นการคัดเลือกโดย
คณะกรรมการท่ีหัวหนา้ส่วนราชการแต่งตั้ง คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการ
หรือรองหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการตอ้งแต่งตั้งจากผูด้าํรงตาํแหน่ง
ประเภทบริหารหรือตาํแหน่งประเภทอาํนวยการท่ีกาํกับดูแลงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และผูด้าํรง
ตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญข้ึนไปของส่วนราชการ ทั้งน้ี อาจแต่งตั้งกรรมการอ่ืนเพิ่มเติม
ตามท่ีเห็นสมควรได ้
      ๒.๒ ให้คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกจากผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือหรือผูท่ี้สมคัรดว้ยตนเอง 
โดยจาํนวนขา้ราชการท่ีไดรั้บการคดัเลือก เม่ือรวมกบัจาํนวนขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงท่ีมีอยูแ่ลว้ จะตอ้ง
ไม่เกินจาํนวนตาํแหน่งประเภทบริหาร ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัสูง ตาํแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนั้น ๆ รวมกนั และให้รายงานผลการคดัเลือกต่อ อ.ก.พ. 
กรม เพื่อทราบ 
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      ๒.๓ ให้ส่วนราชการแจง้ผลการคดัเลือกของส่วนราชการ พร้อมรายละเอียดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการคดัเลือกใหส้าํนกังาน ก.พ. 
      ๒.๔ ให้สํานักงาน ก.พ. ดาํเนินการคดัเลือกขั้นตอนสุดทา้ยตามวิธีการท่ี ก.พ. กาํหนดและ
ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกและแจง้ส่วนราชการทราบ 

 ๓. การพฒันาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง   

      ๓.๑ กรอบการส่ังสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework: EAF)  
             กรอบการสั่งสมประสบการณ์ เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงอยา่ง
เป็นระบบ มีทิศทางและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงกาํหนด หลกัการของกรอบการส่ังสมประสบการณ์ ดงัน้ี 

๑) กรอบการสัง่สมประสบการณ์ของส่วนราชการ (ระดบักรม)  
ให้ส่วนราชการจดัทาํกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของส่วนราชการ (ระดบักรม) เพื่อ

เป็นแผนการพฒันาทางกา้วหนา้ในสายอาชีพของขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงในกรอบระยะเวลา ๖-๑๐ ปี 
โดยกรอบการสัง่สมประสบการณ์จะตอ้งประกอบดว้ย 

- การกาํหนดตาํแหน่งเป้าหมาย และสาระของการเรียนรู้ท่ีจาํเป็น 
- การสบัเปล่ียนหนา้ท่ีหรือยา้ยในและระหวา่งสาํนกั/กองต่างๆ  
- การมอบหมายใหไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีในโครงการสาํคญั หรือโครงการร่วมทั้งในและ

นอกส่วนราชการ หรือหน่วยงานเอกชน 
- การส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
- การแลกเปล่ียนผูป้ฏิบติังานกบัหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งภาคเอกชน 
- การจดัใหมี้ระบบพี่เล้ียง และการสอนงาน 
- การกําหนดสาระการเรียนรู้และการมอบหมายงานภายใต้กรอบการสั่งสม

ประสบการณ์โดยจะตอ้งมุ่งเนน้งานท่ีมีความทา้ทาย ยุง่ยากและซบัซอ้น มากกว่า
งานท่ีขา้ราชการระดบัเดียวกนัในระบบปกติไดรั้บ 

- การจดัทาํขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการสาํหรับขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงในแต่ละ
รอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ 

๒)  กรอบการสัง่สมประสบการณ์รายบุคคล (ระดบับุคคล : Individual EAF) 
 ให้ส่วนราชการจดัทาํกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลเพื่อเป็นแผนการพฒันา

ทางกา้วหนา้ในสายอาชีพของขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงในกรอบระยะเวลา ๖-๑๐ ปี โดยกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์รายบุคคลจะตอ้งสอดคลอ้งกบักรอบการสั่งสมประสบการณ์ของส่วนราชการ โดยปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงเป็น
รายบุคคล 
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๓.๒ แผนการพฒันาข้าราชการทีอ่ยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (Training Roadmap) 
                            แผนการพฒันาขา้ราชการท่ีอยู่ในระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงเป็นกรอบการพฒันา
ขา้ราชการท่ีสํานักงาน ก.พ. กาํหนดข้ึน สําหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง       
ทุกฝ่าย ประกอบด้วย ผูบ้งัคบับญัชาระดับต้น ผูรั้บผิดชอบระบบของส่วนราชการ และขา้ราชการผูมี้
ผลสัมฤทธ์ิสูง โดยส่วนราชการตอ้งส่งขา้ราชการเขา้ร่วม และผา่นหลกัสูตรท่ีสาํนกังาน ก.พ. กาํหนด เพื่อ
เป็นพื้นฐานให้เกิดการดาํเนินงานแบบองคร์วมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเตรียมกาํลงัคน
คุณภาพของส่วนราชการภายใตร้ะบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง  

 ๔. การเสริมสร้างแรงจูงใจ 

 ๔.๑ การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
                           เพื่อเป็นการสร้างเสน้ทางความกา้วหนา้ใหก้บัขา้ราชการในระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง 
ส่วนราชการอาจปรับปรุงการกาํหนดตาํแหน่งของขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงไดถึ้งระดบัชาํนาญการพิเศษ 
โดยใหส่้วนราชการดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการกาํหนดตาํแหน่งท่ี ก.พ. กาํหนด 

      ๔.๒ ค่าตอบแทน 
              คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลกัการและสาระสาํคญั

เก่ียวกบัการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการพลเรือนสามญัผูไ้ดรั้บการพิจารณาบาํเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ กรณีขา้ราชการในระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง โดยใหข้า้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง
ท่ีมีผลการปฏิบติังานในระดับดีเด่นในแต่ละส่วนราชการ ไดรั้บเงินเดือนเพิ่มข้ึนจากการเล่ือนเงินเดือนกรณี
ปกติ ในอตัราร้อยละ ๑ ของฐานในการคาํนวณต่อรอบการประเมิน ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัการเล่ือนเงินเดือนกรณี
ปกติกบักรณีพิเศษแลว้ ตอ้งไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐานในการคาํนวณ โดยในแต่ละส่วนราชการจะมีจาํนวน
ขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง ท่ีไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษดงักล่าวไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจาํนวน
ขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง ในกรณีท่ีเศษการคาํนวณจาํนวนคนดงักล่าว เท่ากบั ๐.๕ หรือสูงกว่าใหปั้ดเป็น  
๑ คน ยกเวน้กรณีส่วนราชการท่ีมีจาํนวนขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงนอ้ยกว่า ๔ คน ให้มีโควตาการเล่ือน
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษจาํนวน ๑ คน  

ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงเพื่อรับการพิจารณาบาํเหน็จ
ความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตา้ปกติ ส่วนราชการจะตอ้งพิจารณาเทียบเคียงผลการปฏิบติังานของ
ข้าราชการท่ีได้รับการประเมินในระดับดีเด่นทุกคน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจท่ีเป็นธรรมในภาพรวมของ            
ส่วนราชการ  และเม่ือพิจารณาใหข้า้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงไดรั้บการเล่ือนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ใหแ้จง้ผล
ใหส้าํนกังาน ก.พ. ทราบดว้ย 

 
 
 



๕ 
 

      ๔.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณเพือ่เสริมสร้างแรงจูงใจ 
      ๑) ใหส่้วนราชการใชเ้งิบงบประมาณของส่วนราชการ โดยไม่รวมอยูใ่นวงเงินงบประมาณ
สาํหรับการเล่ือนเงินเดือนกรณีปกติ 
               ๒) กรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามขอ้ ๑) ให้ส่วนราชการนาํเงินเหลือจ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนๆ  
ท่ีส่วนราชการไดรั้บการจดัสรร โดยปฏิบติัตามนยัของหนงัสือสาํนกังบประมาณท่ี นร ๐๗๐๒/ ว ๑๑๔ ลงวนัท่ี   
๒๓  สิงหาคม  ๒๕๔๙  เร่ืองระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ                       
จดัทาํแผน/รายงานผลการปฏิบติังานและการใชจ่้ายงบประมาณ 
              กรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามขอ้ ๑) และ ๒) ให้ส่วนราชการขอจดัสรรเงินงบประมาณ จาก
รายจ่ายงบกลางรายการเงินเล่ือนขั้นเล่ือนอนัดบัเงินเดือนและเงินปรับวฒิุขา้ราชการจากกรมบญัชีกลาง 

 ๕. การออกจากระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
      ๕.๑ ในระหวา่งท่ีอยูใ่นระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง มีผลการปฏิบติัราชการ ดงัน้ี  
  กรณทีี ่๑ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง ระดับปฏิบัติการ 

 ๑)  มีผลการปฏิบติัราชการตํ่ากวา่ระดบัดีมาก ๒ คร้ัง ติดต่อกนั หรือ 
 ๒) มีผลการปฏิบติัราชการตํ่ากวา่ระดบัดีมาก เป็นคร้ังท่ี ๓ หรือ 
 ๓) มีผลการปฏิบติัราชการตํ่ากวา่ระดบัดี 
        กรณีที่ ๒ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง ระดับชํานาญการ มีผลการปฏิบติัราชการตํ่ากว่า

ระดบัดีมาก 
๕.๒ ลาออกจากระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูง 

  ๕.๓ ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ 
  ๕.๔ โอนไปส่วนราชการอ่ืน 

 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการท่ีไม่อาจดาํเนินการตาม
แนวทางของระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูงขา้งตน้ ใหส่้วนราชการขอทาํความตกลงกบั ก.พ. เป็นกรณี ๆ ไป 

 

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

 


