ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่ อง

ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง

เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง ๑. หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๒. หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
ด้วย ก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่า ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สู งตามหนังสื อที่อา้ งถึง ๑
และ ๒ ที่ ไ ด้แ จ้ง ให้ส่ว นราชการทราบและถื อปฏิ บตั ิ สมควรได้รับ การปรั บปรุ ง ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
จึงมีมติให้ยกเลิกหนังสื อที่อา้ งถึงทั้งสองฉบับดังกล่าว และกําหนดให้นาํ ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สู ง
ที่ได้ปรับปรุ งใหม่มาใช้สาํ หรับข้าราชการพลเรื อนสามัญ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบ
ด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่ างนิทร)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์นกั บริ หารระดับสูง
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๐๙
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย
ระบบข้ าราชการผู้มีผลสั มฤทธิ์สูง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความพร้อม
ให้กบั ข้าราชการผูม้ ีศกั ยภาพสู งในราชการอย่างเป็ นระบบ ก.พ. โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ (๑๐) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ งปรั บปรุ งระบบข้าราชการผูม้ ี ผลสัมฤทธิ์ สู ง
(High Performance and Potential System : HiPPS) ซึ่ งเป็ นระบบบริ หารกําลังคนที่มีคุณภาพของภาคราชการ
โดยเน้นกระบวนการพัฒนาและการเรี ยนรู ้ในระยะยาวและต่อเนื่ อง ผ่านการปฏิบตั ิจริ ง และเสริ มด้วยกลไก
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน ตลอดจนการเรี ยนรู ้ผา่ นการฝึ กอบรม เพื่อให้ขา้ ราชการกลุ่มดังกล่าว
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่ งผลให้สามารถเติบโตเป็ นข้าราชการระดับสู งได้อย่างมีคุณภาพ
ในเวลาที่เหมาะสม
หลักการของระบบข้ าราชการผู้มีผลสั มฤทธิ์สูง
๑) การสรรหาและการประเมินที่เป็ นระบบและเข้มข้น
๒) การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และการเสริ มสร้างแรงจูงใจ
๓) การพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
๔) การบริ หารทรัพยากรบุคคลของระบบต้องสอดคล้องกับระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐในภาพรวม
วัตถุประสงค์ ของระบบข้ าราชการผู้มผี ลสัมฤทธิ์สูง
๑) เพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจคนเก่ง คนดี มีผลงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ
ให้อยูใ่ นระบบราชการ
๒) เพื่อพัฒนาข้าราชการผูม้ ีศกั ยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
๓) เพื่อเตรี ยมผูน้ าํ ซึ่ งมีคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรม และประสบการณ์สาํ หรับตําแหน่ ง
ประเภทบริ หาร ประเภทอํานวยการ และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบข้ าราชการผู้มีผลสั มฤทธิ์สูง
๑. การสรรหา
๑.๑ วิธีการสรรหา มี ๒ วิธี ดังนี้
๑) ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานเป็ นผูเ้ สนอรายชื่ อข้าราชการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กาํ หนดต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสํานัก กองหรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าสํานักหรื อกอง เพื่อให้ความเห็นชอบ
๒) ข้าราชการผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามที่กาํ หนดสมัครด้วยตนเอง โดยผูบ้ งั คับบัญชาระดับ
สํานัก กองหรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรื อกองให้ความเห็น

๒

๑.๒ คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการคัดเลือก
๑) เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั ิการ
(๑) กรณี บรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่นอ้ ยกว่าสองปี หรื อ
(๒) กรณี บรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก หรื อคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี หรื อ
(๓) กรณี ได้รับคุ ณวุฒิปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอกที่ตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งเพิ่มขึ้น ต้องมีอายุราชการตาม (๒)
๒) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในส่ วนราชการเจ้าสังกัดอย่างน้อย ๑ ปี
๓) มีผลงานโดดเด่นเป็ นที่ประจักษ์ และมีผลการปฏิบตั ิราชการในรอบปี ที่ผา่ นมาโดยเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับดีมากขึ้นไป
๔) มีความรู ้ และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และทางคอมพิวเตอร์ในระดับที่ใช้งาน
ได้ดี
๕) เป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนา
๖) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นจรรยาและระเบียบวินยั
ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรื อคณะกรรมการที่หวั หน้าส่ วนราชการ
แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี อาจกําหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๒. การคัดเลือก
๒.๑ ให้ ส่ วนราชการพิ จารณาว่ าจะให้ อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรมแต่ งตั้ง หรื อ
คณะกรรมการที่ หั วหน้าส่ วนราชการแต่ ง ตั้ง เป็ นผูด้ ํา เนิ น การคัด เลื อ ก ในกรณี ที่ เ ป็ นการคัด เลื อ กโดย
คณะกรรมการที่หัวหน้าส่ วนราชการแต่งตั้ง คณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วย หัวหน้าส่ วนราชการ
หรื อรองหัวหน้าส่ วนราชการเป็ นประธานคณะกรรมการ และกรรมการต้องแต่งตั้งจากผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ประเภทบริ หารหรื อตําแหน่ งประเภทอํานวยการที่ กาํ กับดู แลงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ ยวชาญขึ้นไปของส่ วนราชการ ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งกรรมการอื่ นเพิ่มเติ ม
ตามที่เห็นสมควรได้
๒.๒ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการคัดเลือกจากผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อหรื อผูท้ ี่สมัครด้วยตนเอง
โดยจํานวนข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อรวมกับจํานวนข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สู งที่มีอยูแ่ ล้ว จะต้อง
ไม่เกิ นจํานวนตําแหน่ งประเภทบริ หาร ตําแหน่ งประเภทอํานวยการระดับสู ง ตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิของส่ วนราชการนั้น ๆ รวมกัน และให้รายงานผลการคัดเลือกต่อ อ.ก.พ.
กรม เพื่อทราบ

๓

๒.๓ ให้ส่วนราชการแจ้งผลการคัดเลือกของส่ วนราชการ พร้ อมรายละเอียดหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้สาํ นักงาน ก.พ.
๒.๔ ให้สํานักงาน ก.พ. ดําเนิ นการคัดเลื อกขั้นตอนสุ ดท้ายตามวิธีการที่ ก.พ. กําหนดและ
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกและแจ้งส่ วนราชการทราบ
๓. การพัฒนาข้ าราชการผู้มีผลสั มฤทธิ์สูง
๓.๑ กรอบการสั่ งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework: EAF)
กรอบการสั่งสมประสบการณ์ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สู งอย่าง
เป็ นระบบ มีทิศทางและเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด จึงกําหนด หลักการของกรอบการสั่ งสมประสบการณ์ ดังนี้
๑) กรอบการสัง่ สมประสบการณ์ของส่ วนราชการ (ระดับกรม)
ให้ส่วนราชการจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณ์ของส่ วนราชการ (ระดับกรม) เพื่อ
เป็ นแผนการพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชี พของข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สู งในกรอบระยะเวลา ๖-๑๐ ปี
โดยกรอบการสัง่ สมประสบการณ์จะต้องประกอบด้วย
- การกําหนดตําแหน่งเป้ าหมาย และสาระของการเรี ยนรู ้ที่จาํ เป็ น
- การสับเปลี่ยนหน้าที่หรื อย้ายในและระหว่างสํานัก/กองต่างๆ
- การมอบหมายให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่ในโครงการสําคัญ หรื อโครงการร่ วมทั้งในและ
นอกส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานเอกชน
- การส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- การแลกเปลี่ยนผูป้ ฏิบตั ิงานกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งภาคเอกชน
- การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง และการสอนงาน
- การกํา หนดสาระการเรี ย นรู ้ แ ละการมอบหมายงานภายใต้ก รอบการสั่ ง สม
ประสบการณ์โดยจะต้องมุ่งเน้นงานที่มีความท้าทาย ยุง่ ยากและซับซ้อน มากกว่า
งานที่ขา้ ราชการระดับเดียวกันในระบบปกติได้รับ
- การจัดทําข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการสําหรับข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สู งในแต่ละ
รอบของการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านให้ ส อดคล้อ งกับ กรอบการสั่ ง สม
ประสบการณ์
๒) กรอบการสัง่ สมประสบการณ์รายบุคคล (ระดับบุคคล : Individual EAF)
ให้ส่วนราชการจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลเพื่อเป็ นแผนการพัฒนา
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สู งในกรอบระยะเวลา ๖-๑๐ ปี โดยกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์รายบุคคลจะต้องสอดคล้องกับกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของส่ วนราชการ โดยปรับปรุ ง
ให้เ หมาะสมกับ ความรู ้ ทัก ษะ ความสามารถและประสบการณ์ ข องข้า ราชการผูม้ ี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง เป็ น
รายบุคคล

๔

๓.๒ แผนการพัฒนาข้ าราชการทีอ่ ยู่ในระบบข้ าราชการผู้มีผลสั มฤทธิ์สูง (Training Roadmap)
แผนการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สู งเป็ นกรอบการพัฒนา
ข้าราชการที่ สํานักงาน ก.พ. กําหนดขึ้น สําหรั บผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับระบบข้าราชการผูม้ ี ผลสัมฤทธิ์ สู ง
ทุ ก ฝ่ าย ประกอบด้ว ย ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น ผูร้ ั บผิดชอบระบบของส่ ว นราชการ และข้าราชการผูม้ ี
ผลสัมฤทธิ์ สู ง โดยส่ วนราชการต้องส่ งข้าราชการเข้าร่ วม และผ่านหลักสู ตรที่สาํ นักงาน ก.พ. กําหนด เพื่อ
เป็ นพื้นฐานให้เกิ ดการดําเนิ นงานแบบองค์รวมที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการเตรี ยมกําลังคน
คุณภาพของส่ วนราชการภายใต้ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
๔. การเสริมสร้ างแรงจูงใจ
๔.๑ การสร้ างทางก้ าวหน้ าในสายอาชีพ
เพื่อเป็ นการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้กบั ข้าราชการในระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
ส่ วนราชการอาจปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่งของข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สู งได้ถึงระดับชํานาญการพิเศษ
โดยให้ส่วนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
๔.๒ ค่ าตอบแทน
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักการและสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรื อนสามัญผูไ้ ด้รับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเป็ นกรณี พิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ กรณี ขา้ ราชการในระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สู ง โดยให้ขา้ ราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สู ง
ที่มีผลการปฏิบตั ิงานในระดับดีเด่ นในแต่ละส่ วนราชการ ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนกรณี
ปกติ ในอัตราร้อยละ ๑ ของฐานในการคํานวณต่อรอบการประเมิน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการเลื่อนเงินเดือนกรณี
ปกติกบั กรณี พิเศษแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐานในการคํานวณ โดยในแต่ละส่ วนราชการจะมีจาํ นวน
ข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สู ง ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณี พิเศษดังกล่าวไม่เกิ นร้ อยละ ๑๕ ของจํานวน
ข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สู ง ในกรณี ที่เศษการคํานวณจํานวนคนดังกล่าว เท่ากับ ๐.๕ หรื อสู งกว่าให้ปัดเป็ น
๑ คน ยกเว้นกรณี ส่วนราชการที่มีจาํ นวนข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สู งน้อยกว่า ๔ คน ให้มีโควตาการเลื่อน
เงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษจํานวน ๑ คน
ในการพิ จารณาเลื่ อนเงิ นเดื อนข้าราชการผูม้ ี ผลสั มฤทธิ์ สู งเพื่ อรั บการพิ จารณาบําเหน็ จ
ความชอบเป็ นกรณี พิเศษนอกเหนื อโควต้าปกติ ส่ วนราชการจะต้องพิจารณาเทียบเคียงผลการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการที่ ได้รั บการประเมิ นในระดับดี เด่ นทุ กคน เพื่ อเสริ มสร้ างแรงจู งใจที่ เป็ นธรรมในภาพรวมของ
ส่ วนราชการ และเมื่อพิจารณาให้ขา้ ราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สู งได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็ นกรณี พิเศษ ให้แจ้งผล
ให้สาํ นักงาน ก.พ. ทราบด้วย

๕

๔.๓ การเบิกจ่ ายงบประมาณเพือ่ เสริมสร้ างแรงจูงใจ
๑) ให้ส่วนราชการใช้เงิบงบประมาณของส่ วนราชการ โดยไม่รวมอยูใ่ นวงเงินงบประมาณ
สําหรับการเลื่อนเงินเดือนกรณี ปกติ
๒) กรณี ที่ไม่สามารถดําเนิ นการได้ตามข้อ ๑) ให้ส่วนราชการนําเงินเหลือจ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ
ที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรร โดยปฏิบตั ิตามนัยของหนังสื อสํานักงบประมาณที่ นร ๐๗๐๒/ ว ๑๑๔ ลงวันที่
๒๓ สิ งหาคม ๒๕๔๙ เรื่ องระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
กรณี ที่ไม่สามารถดําเนิ นการได้ตามข้อ ๑) และ ๒) ให้ส่วนราชการขอจัดสรรเงินงบประมาณ จาก
รายจ่ายงบกลางรายการเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขา้ ราชการจากกรมบัญชีกลาง
๕. การออกจากระบบข้ าราชการผู้มีผลสั มฤทธิ์สูง
๕.๑ ในระหว่างที่อยูใ่ นระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง มีผลการปฏิบตั ิราชการ ดังนี้
กรณีที่ ๑ ข้ าราชการผู้มผี ลสัมฤทธิ์สูง ระดับปฏิบตั ิการ
๑) มีผลการปฏิบตั ิราชการตํ่ากว่าระดับดีมาก ๒ ครั้ง ติดต่อกัน หรื อ
๒) มีผลการปฏิบตั ิราชการตํ่ากว่าระดับดีมาก เป็ นครั้งที่ ๓ หรื อ
๓) มีผลการปฏิบตั ิราชการตํ่ากว่าระดับดี
กรณีที่ ๒ ข้ าราชการผู้มีผลสั มฤทธิ์สูง ระดับชํ านาญการ มีผลการปฏิบตั ิราชการตํ่ากว่า
ระดับดีมาก
๕.๒ ลาออกจากระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
๕.๓ ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
๕.๔ โอนไปส่ วนราชการอื่น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่ไม่อาจดําเนิ นการตาม
แนวทางของระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูงข้างต้น ให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับ ก.พ. เป็ นกรณี ๆ ไป
------------------------------------------------

