
  
 

 
 
 

 
       

 
 
 
 

           20 กรกฎาคม   2550 
 
เรื่อง ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
เรียน (กระทรวง  กรม) 
สิ่งที่สงมาดวย   1. เอกสารรายละเอียด เรื่อง ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

 2. เอกสารรายละเอียด เรื่อง แนวทางการเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง                        
 ของสวนราชการ  
 

ดวย ก.พ. ไดพิจารณาเห็นวาเพ่ือใหราชการสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจ
ขาราชการผูมีความรู ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ของงานสูงใหอยูในระบบราชการ พรอมทั้งพัฒนา
ขาราชการกลุมดังกลาวอยางเปนระบบและตอเนื่อง  เพ่ือเปนการเตรียมขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง     
ในจํานวนที่เพียงพอและทันการณสําหรับการดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูง ผูเช่ียวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ก.พ. จึงมีมติเห็นชอบใหนําระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงมาใชสําหรับ
ขาราชการพลเรือนสามัญดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัด
ทราบดวยแลว 

                         
ขอแสดงความนับถือ 

            
(นายปรีชา    วัชราภัย) 

                                 เลขาธิการ ก.พ. 

 
ศูนยนักบริหารระดับสูง 
กลุมยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
โทร. 0 2547 1734   
โทรสาร 0 2547 1736 

 

ที่  นร  1003/ว7 สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300 



 
 

สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
 
1. วัตถุประสงคของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

1) เพ่ือดึงดูด รักษา และจูงใจคนเกง คนดี มีผลงานเปนประโยชนตอสาธารณะใหอยู
ในระบบราชการ  

2) เพ่ือพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
3) เพ่ือเตรียมผูนําซ่ึงมีคุณภาพ มากประสบการณในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการเปน 

นักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service) และผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ (Senior 
Professional Service)  การเตรียมผูนําตามวัตถุประสงคนี้  จึงเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
การเปนผูนําทั้งทางดานการบริหาร และผูนําทางวิชาการหรือความคิด  

โดยหลักการของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ไดแก 
• การสรรหาและการประเมินที่เปนระบบและเขมขน มีการแขงขันสูง  
• การแตงต้ังที่เปนธรรม ปราศจากการแทรกแซงโดยมิชอบ 
• การพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง  โดยใชกระบวนการพัฒนาเชิงบูรณา

การ ซ่ึงไดแกการผสมผสานระหวางการลงมือปฏิบัติจริง การฝกอบรม/พัฒนา และอื่นๆ เพ่ือ
พัฒนาใหขาราชการเขาใจทั้งภาพกวางและเชิงลึกขององคกร โดยผานการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
และแผนพัฒนาเฉพาะรายบุคคลขึ้นเพื่อใหการพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

• สอดคลองกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภาพรวม โดยระบบ 
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจะชวยขับเคลื่อนใหกลไกตางๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐมุง
ไปสูการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

 
2. การสรรหาและคัดเลือก 

2.1  แนวทางการสรรหา 
การสรรหาขาราชการเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง สามารถดําเนินการได  

2 แนวทาง ดังนี้ 

 (1)  ผูบังคับบัญชาระดับตนที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และผูบังคับบัญชาเหนือ
ข้ึนไป (ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานัก) พิจารณาเสนอชื่อขาราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ 
ก.พ.กําหนด โดยคํานึงถึงความสมัครใจของขาราชการผูนั้นดวย 



 
 

 (2)  ขาราชการผูมีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. กําหนดสมัครดวยตนเอง พรอมดวย
ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสํานัก 

ทั้งนี้ ขอรับใบสมัครไดที่หนวยงานการเจาหนาที่ที่ตนเองสังกัด หรือดาวนโหลด
แบบฟอรมใบสมัครไดจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)  

คุณสมบัติ ผูที่มีสิทธิสมัครตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้ 

(1) เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือระดับ 5  
ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4  

(2) มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการนั้น มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
(3) มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษ เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาและ 

เพ่ือนรวมงาน และมีผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยในระดับดีมาก 
(4) เปนผูที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเพื่อกาวขึ้นสูตําแหนงในระดับที่

สูงข้ึน 
(5) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ตลอดจนมีความรูและทักษะทาง

คอมพิวเตอรในระดับที่ใชงานไดดี 
(6) เปนผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณของการเปน 

ขาราชการที่ดี จนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ทั้งนี้ อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ.กรมแตงต้ังอาจกําหนด 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม  

2.2 แนวทางการคัดเลือก 
การคัดเลือกขาราชการเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงประกอบดวย  

2 ข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1 อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ.กรมแตงตั้งใน

แตละครั้งเปนผูพิจารณาคัดเลือกและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ จํานวน
ขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกเมื่อรวมกับจํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอยูแลว  จะตองไม
เกินกรอบจํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของสวนราชการ ตามที่ ก.พ. กําหนด ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 
 
      สัดสวนจํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เทียบกับจํานวนตําแหนงระดับ 9-11 ของสวนราชการระดับกรม 

               ปงบประมาณ   
  สวนราชการ 

2550 2551 ต้ังแต 2552   

สวนราชการนํารอง ไมเกินรอยละ 60 ไมเกินรอยละ 80 ไมเกินรอยละ 100 
สวนราชการอื่น ไมเกินรอยละ 30 ไมเกินรอยละ 60 ไมเกินรอยละ 100 

    
  หมายเหตุ: สวนราชการนํารองไดแก 1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  2. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน 3. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  4. กรมธุรกิจพลังงาน  5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน 6. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 7. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ  
8. สํานักงาน ก.พ.  

ทั้งนี้ จํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงดังกลาวรวมถึงขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่
ดํารงตําแหนงที่ไดรับการปรับปรุงใหเปนตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนเปนการเฉพาะรายตามขอ 3 (2)   

ข้ันตอนที่ 2 สํานักงาน ก.พ. คัดเลือก  โดยวิธีการประเมินที่ ก.พ. กําหนด เพื่อให 
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงในแตละสวนราชการมีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน 

  
3.   การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 

เพ่ือเปนการสรางทางกาวหนาใหกับขาราชการในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง  
สวนราชการอาจปรับปรุงการกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ 8 โดยใหสวนราชการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่ไมมีตําแหนงระดับสูงข้ึนที่จะใชแตงต้ังขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
ใหดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 18 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 
แลวแตกรณี  เพ่ือแตงต้ังขาราชการดังกลาว 

(2) ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ (1) ได อาจขอให ก.พ.พิจารณา
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงที่ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงผูนั้นครองอยูเปนตําแหนงระดับ 7 ว 
หรือระดับ 8 ว เปนการเฉพาะคราว   โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

1) เมื่อผูนั้นพนจากตําแหนงดังกลาวไป ใหกําหนดเปนระดับตําแหนงเดิม 
2) งบประมาณในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนระดับที่สูงข้ึน 

ดังกลาว ใหเกลี่ยจากเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการ  
 
 



 
 

ทั้งนี้ การแตงต้ังขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
ดังกลาว ขาราชการผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
โดยสวนราชการจะตองดําเนินการ ดังนี้ 

1) การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับควบ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 6 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 

2) การแตงต้ังขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน
ตามที่ไดรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ 3 (2) ใหดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548   

3) เมื่อดําเนินการแตงต้ังขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงข้ึนแลว ใหรายงาน อ.ก.พ.กรม เพ่ือทราบ  

 
4. คาตอบแทน 
 

 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณามีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 และ วันที่ 19 กันยายน 2549 
เห็นชอบในหลักการใหมีโควตากลางสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตา
ปกติใหแกสวนราชการที่ดําเนินการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และรับทราบแนวทางการ
ขยายผลระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รวมทั้งการใหมีโควตากลางสําหรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติใหแกสวนราชการที่ดําเนินการระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

หลักการ 
ในกรณีที่สวนราชการมีโควตาปกติไมเพียงพอ  กําหนดใหมีโควตากลางสําหรับการเลื่อน

ข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติเพ่ือใชเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้นใหแกขาราชการที่
อยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงระดับ 4-7 ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางมอบหมายงานของระบบนี้ในระดับดีเดน (90 - 100 %)  โดยให ก.พ. เปนผูบริหารและ
จัดสรรโควตากลางใหแกสวนราชการที่ดําเนินการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 
(1) ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งข้ันแกขาราชการที่อยูในระบบ 

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่ไดรับผลการประเมินโดยรวมในระดับดีเดน (90 - 100 %)  
(2) กรณีขาราชการที่อยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนหนึ่งข้ันเมื่อรวมกับขาราชการที่ไมไดอยูในระบบนี้ที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 



 
 
หนึ่งข้ันมีจํานวนรวมกันเกินรอยละ15 ของจํานวนขาราชการของสวนราชการนั้นๆ ณ วันที่  
1 มีนาคม ใหสวนราชการเสนอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาจัดสรรโควตากลางสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งข้ันแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง โดยสวนราชการจะตองช้ีแจงเหตุผล ความจําเปน พรอมกับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ือประกอบการพิจารณาดังกลาว  

(3) เมื่อ ก.พ. พิจารณาแลว  สํานักงาน ก.พ.จะแจงผลการพิจารณาดังกลาว ไปยัง 
สวนราชการ และสําเนาสงกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเพื่อทราบ 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
(1) ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งข้ันแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่

ไดรับผลการประเมินโดยรวมในระดับดีเดน (90 – 100 %)   
(2) วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการที่อยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่

ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งข้ัน เมื่อรวมกับวงเงินเลื่อนขั้นของขาราชการที่ไมได 
อยูในระบบนี้จะตองไมเกินรอยละที่กําหนดของอัตราเงินเดือนของขาราชการที่มีผูครองอยูของ
สวนราชการนั้นๆ ณ วันที่ 1 กันยายน  

 (3) กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดตาม (2) ใหสวนราชการเสนอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งข้ันสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยสวนราชการจะตองช้ีแจงเหตุผล 
ความจําเปน พรอมกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  

 (4) เมื่อ ก.พ. พิจารณาแลว  สํานักงาน ก.พ. จะแจงผลการพิจารณาดังกลาว ไปยัง    
สวนราชการ และสําเนาสงกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเพื่อทราบ 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 
(1) ใหสวนราชการใชเงินงบประมาณของสวนราชการนั้นกอน 
(2) กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดตามขอ (1) ใหสวนราชการนําเงินเหลือจายจากงบ

รายจายอื่นๆ ที่สวนราชการไดรับการจัดสรร โดยปฏิบัติตามนัยของหนังสือสํานักงบประมาณ  
ที่ นร 0702/ว 114 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2549 เรื่องระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย 
งบประมาณ 

(3) กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดตามขอ (1) และ (2) ใหสวนราชการขอจัดสรรเงิน 
งบประมาณจากรายจายงบกลางรายการเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิ 
ขาราชการจากกรมบัญชีกลาง 

 
 
 



 
 
5. การพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

5.1 กําหนดสมรรถนะหลักของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเพ่ือเปนฐานรากสําหรับการ 
จัดวางระบบการมอบหมายงาน (On-the-Job Training) การฝกอบรมพัฒนา (Off-the-Job Training) 
และการสับเปลี่ยนหมุนเวียน (Job Rotation) โดยสมรรถนะหลักของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ประกอบดวย 

(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
(2) บริการที่ดี (Service Mind) 
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
(4) จริยธรรม (Integrity)  
(5) ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) 

 

5.2 กรอบการสั่งสมประสบการณ  (Experience Accumulation Framework: EAF)  
กรอบการสั่งสมประสบการณ เปนเครื่องมือในการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

อยางเปนระบบ มีทิศทางและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยจะคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของแตละ
หนวยงาน และจะกําหนดจุดหมายปลายทางของการพัฒนาของขาราชการในระบบนี้โดยระบุวา
เมื่อพิจารณาภารกิจของหนวยงานและศักยภาพของขาราชการแตละคนแลว ขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงควรมีความสามารถ ทักษะ และความรู ในดานใดและในระดับใด 

ทั้งนี้ เพื่อใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงมีประสบการณทั้งในการทํางานระดับกรม 
และรวมกับหนวยงานอื่นอยางกวางขวาง และเพ่ือใหขาราชการเหลานี้ไดรับการมอบหมายงาน 
ที่มีคุณคาตอการพัฒนาอยางแทจริง จึงตองกําหนด เงื่อนไขหลักของกรอบการสั่งสม
ประสบการณ  ดังนี้ 

(1) การจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณของสวนราชการ (ระดับกรม) จะตอง
คํานึงวากรอบดังกลาวมุงที่จะพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงภายในระยะเวลา 4-7 ป 

(2) ภายใตเง่ือนไขเวลาดังกลาว กรอบการสั่งสมประสบการณจะตองมีความ
ยืดหยุนใหขาราชการในระบบนี้สามารถมีประสบการณทํางานในหลากหลายมิติและบริบท เชน 
ใหขาราชการในระบบนี้มีโอกาสสับเปลี่ยนหมุนเวียนในและระหวางสํานัก/กอง ตางๆ หรือทํางาน
กับสวนราชการอื่น หรือหนวยงานเอกชน ในลักษณะของโครงการรวม (Joint Project) หรือการไป
ปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นเปนการชั่วคราว (Secondment) เปนตน ซึ่งการดําเนินการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนขาราชการระหวางสวนราชการ และระบบการแลกเปลี่ยนผูปฏิบัติงานระหวาง 
ขาราชการกับบุคลากรอื่นของภาครัฐ หรือระหวางขาราชการกับพนักงานภาคเอกชน และ
ระบบการจัดสรรทุนเพื่อฝกอบรม ดูงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไว  



 
 

(3) การมอบหมายงานภายใตกรอบการสั่งสมประสบการณจะตองมุงเนนงานที่มี
ความทาทาย ยุงยากและซับซอน มากกวางานที่ขาราชการระดับเดียวกันในระบบปกติไดรับ
มอบหมาย   

(4) ใหมีการจัดทําขอตกลงการทํางาน(Performance Agreement) สําหรับขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงในแตละรอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกรอบการสั่งสม
ประสบการณ เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางเปนรูปธรรมและสนับสนุนระบบ
พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ 

 

5.3 แผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Development Plan : IDP)   

แผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เปนเครื่องมือที่จะชวยสนับสนุนใหขาราชการสามารถพัฒนา
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจะเริ่มจากการกําหนดความ
ตองการในการพัฒนา (Development Needs) รวมกันระหวางผูบังคับบัญชา และขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง และนําความตองการในการพัฒนาดังกลาวมากําหนดเปนแผนปฏิบัติตางๆ ที่จะ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนารายคน แผนปฏิบัตินี้มีไดต้ังแตการกําหนดงาน และลักษณะงาน
ตลอดจนโครงการที่จะมอบหมายใหรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในลักษณะ On-the-Job 
Training รวมไปถึงการดูงาน การฝกอบรม เปนตน แผนพัฒนาเฉพาะบุคคลจะมีการจัดทําข้ึน   
ปละหนึ่งครั้งโดยการจัดทําครั้งแรก จะเริ่มเมื่อบุคคลไดผานการคัดเลือกเขาสูระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงแลว และหลังจากนั้น จะมีการทบทวนความกาวหนา และปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาเปน
รายปตอไป  
 

5.4 การสอนงาน 
ใหผูบังคับบัญชาเบื้องตนทําหนาที่เปนผูสอนงาน (Coach) โดยใหถือวาการสอนงาน

เปนสวนหนึ่งของงานในหนาที่ของผูบังคับบัญชา  ระบบการสอนงาน ควรครอบคลุมถึงการ
กําหนดเปาหมายของผลงาน และเปาหมายการพัฒนาของขาราชการ  การประเมินผลการทํางาน 
การแจงขอมูลเพ่ือใหขาราชการรับทราบถึงผลการทํางานของตนและแนวทางในการพัฒนาขั้นตอไป 
(feedback dialogue and action planning) การพัฒนาตามแนวทางที่กําหนดไว และการประเมินผล
หลังจากการพัฒนา (follow-up review)  ระบบการสอนงานจะชวยใหขาราชการในระบบนี้สามารถ
เขาใจสภาพแวดลอมการทํางาน  เปาหมายของหนวยงาน และผูเกี่ยวของ (Key Stakeholders) ไดอยาง 
ชัดเจน และสามารถกําหนดเปาหมายการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม 

 นอกจากนี้ ใหสวนราชการจัดใหมีพี่เลี้ยง (Mentor) สําหรับขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงระดับ 6 และ 7 โดยระบบพี่เลี้ยงจะเปนประโยชนตอขาราชการกลุมนี้ในการกําหนด
และวางแผนทางกาวหนาในอาชีพในชวงเปลี่ยนผานจากตําแหนงระดับตนสูตําแหนงระดับกลาง 
รวมทั้งชวยพัฒนาทัศนคติการทํางาน การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมภายในและภายนอกองคกร 



 
 
เกิดขวัญกําลังใจและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง พรอมทั้งสามารถวางตัวและกําหนด
บทบาทของตนไดอยางเหมาะสม 

 
6. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 

ใหสวนราชการนําแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance  Management) 
ตามที่กําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 1 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 เรื่องระบบการ
บริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนมาใชอยางเต็มรูปแบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง  โดยระบบนี้เนนใหสวนราชการให
ความสําคัญกับทุกกระบวนการของการบริหารผลการปฏิบัติงาน ต้ังแตการวางแผนการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
(1)  ข้ันตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ใชกรอบการ 

สั่งสมประสบการณ (Experience Accumulation Framework)  เปนกรอบในการมอบหมายงานใน
แตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทําเปนขอตกลงการปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดตัว 
ช้ีวัดที่ชัดเจน และเปาหมายของงานที่มอบหมายใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

(2) ข้ันตอนการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ผูบังคับบัญชา ผูสอนงาน และพ่ีเลี้ยง จะตองใหคําปรึกษา ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปน
ระยะๆ เพ่ือใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงมีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อใหผลิตผลงานที่มี
คุณภาพตามขอตกลงการทํางาน หรืออาจมีการปรับขอตกลงการทํางานในกรณีที่มีเหตุจําเปน 
อาทิ มีงานมอบหมายพิเศษเพิ่มเติมที่กระทบตอการทํางานตามขอตกลงการทํางาน เปนตน 

(3) ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในการใหรางวัล การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน และการออกจาก
ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. การออกจากระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
 

การออกจากระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง แบงเปน 3 กรณี  ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ระดับ 4 และ 5 

(1)  ไดรับผลการประเมินโดยรวม (ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ) ในระดับ  
70-79 %  จํานวน  2  ครั้งติดตอกัน หรือ 

(2)  ไดรับผลการประเมินโดยรวม (ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ) ในระดับ  
70-79  %   เปนครั้งที่ 3  หรือ 

(3) ไดรับผลการประเมินโดยรวม (ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ) ในระดับ 
ตํ่ากวา 70 % 

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ระดับ 6 และ 7 ไดรับผลการประเมินโดยรวม  
(ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ) ในระดับต่ํากวา 80 % 

  

กรณีที่ 2 ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงลาออกจากระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
โดยความสมัครใจ  

กรณีที่ 3 ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 8 แลว 

สําหรับกรณีที่ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่โอนไปยังสวนราชการอื่น ใหถือวาได 
พนจากการเปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงของสวนราชการเดิม แตหากสวนราชการที่รับโอนมี
ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และ อ.ก.พ.กรม พิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะใหเปนขาราชการ 
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ก็สามารถนําประวัติการพัฒนาตามกรอบการสั่งสมประสบการณในสวนราชการ
เดิมมาประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงได  

(รายละเอียดแนวทางในการดําเนินการโดยละเอียดจะปรากฏใน ชุด “คูมือ ระบบ 
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง”  ซ่ึงจะมอบใหแกสวนราชการที่จะเขารวมระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
 

แนวทางการเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของสวนราชการ 
 

 

1. สํานักงาน ก.พ. แจงรายละเอียดในการเขารวมระบบฯ ไปยังสวนราชการ 
2. สวนราชการที่มีความประสงคจะเขารวมระบบฯ ใหย่ืนแบบฟอรมแสดงความจํานงที่

ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการแลว ไปยังสํานักงาน ก.พ. ตามแบบฟอรมที่แนบมา
พรอมนี้ หรือดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)  

3. สํานักงาน ก.พ. พิจารณาคัดเลือกสวนราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด  

4. สวนราชการที่ไดรับการพิจารณาใหเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จะตอง
จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับสํานักงาน ก.พ. และรายงานหนวยงานระดับ
กระทรวงที่สวนราชการนั้นสังกัดเพื่อทราบ  สําหรับสวนราชการที่ไมไดรับการพิจารณาในป 
งบประมาณนั้นๆ สามารถแสดงความจํานงเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงในปงบประมาณ
ตอไปได 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบฟอรมแสดงความจํานงเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสมัฤทธิ์สงู 

 
…...……ช่ือสวนราชการ….......ขอแจงความจํานงในการเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
โดยมีขอมูลตางๆ  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศนของสวนราชการ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

พันธกิจของสวนราชการ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……… 

ยุทธศาสตรหลักของสวนราชการ (สรุปโดยสังเขป)  

……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………
…..………….……………………………………………………………………………………………..
………………………….…………………………………….……………………………………………
…..…………………………………….……………………………………………………………………
…..……………………………………………….…………………………………………………………
ขอมูลขาราชการ 
 

1. มีขาราชการรวม ……………ตําแหนง 
 

ระดับ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
จํานวนตําแหนง 
ที่มีผูดํารงตําแหนง 

           

จํานวนตําแหนงวาง            
รวม            

 
 

ขอมูล ณ วันที่ ……เดือน……………..พ.ศ. ………… 



 
 
 

โครงสรางของสวนราชการ  
 

สํานัก/กอง  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. สํานัก/กอง/ศูนย   ………………………. 
หนาท่ี (โดยยอ) 
………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………….. 

         

2. สํานัก/กอง/ศูนย ……………………… 
หนาท่ี (โดยยอ) 
………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………….. 

         

3. สํานัก/กอง/ศูนย ………………………  
หนาท่ี (โดยยอ) 
………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………….. 

         

4. สํานัก/กอง/ศูนย ……………………… 
หนาท่ี (โดยยอ) 
………………………………………………
……………………………………………… 
…………………………………….. 

         

รวม          

 
*  กรณีสวนราชการมีขอมูลมากและแบบฟอรมที่กําหนดไมเพยีงพอ  สวนราชการสามารถเพิ่มเติมขอมูล
ไดตามความเหมาะสม 
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
สําหรับหัวหนาสวนราชการระดับกรม 
 

เห็นชอบให………………………………..…………………….(ระบุชื่อสวนราชการ) เขารวม
ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

     ลงชื่อ   ………..……….…….……... 

        (…………….…….…………) 

ตําแหนง ……………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 


