สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

ที่ นร 1003/ว7

20 กรกฎาคม 2550
เรื่อง ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
เรียน (กระทรวง กรม)
สิ่งที่สงมาดวย 1. เอกสารรายละเอียด เรื่อง ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
2. เอกสารรายละเอียด เรื่อง แนวทางการเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ของสวนราชการ
ดวย ก.พ. ไดพิจารณาเห็นวาเพื่อใหราชการสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจ
ขาราชการผูมีความรู ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ของงานสูงใหอยูในระบบราชการ พรอมทั้งพัฒนา
ขาราชการกลุมดังกลาวอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อเปนการเตรียมขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ในจํานวนที่เพียงพอและทันการณสําหรับการดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูง ผูเชี่ยวชาญหรือ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก.พ. จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให นํา ระบบข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง มาใช สํา หรั บ
ขาราชการพลเรือนสามัญดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัด
ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนยนักบริหารระดับสูง
กลุมยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
โทร. 0 2547 1734
โทรสาร 0 2547 1736

สิ่งที่สงมาดวย 1

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
1. วัตถุประสงคของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
1) เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจคนเกง คนดี มีผลงานเปนประโยชนตอสาธารณะใหอยู
ในระบบราชการ
2) เพื่อพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
3) เพื่อเตรียมผูนําซึ่งมีคุณภาพ มากประสบการณในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการเปน
นักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service) และผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ (Senior
Professional Service) การเตรียมผูนําตามวัตถุประสงคนี้ จึงเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
การเปนผูนําทั้งทางดานการบริหาร และผูนําทางวิชาการหรือความคิด
โดยหลักการของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ไดแก
• การสรรหาและการประเมินที่เปนระบบและเขมขน มีการแขงขันสูง
• การแตงตั้งที่เปนธรรม ปราศจากการแทรกแซงโดยมิชอบ
• การพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยใชกระบวนการพัฒนาเชิงบูรณา
การ ซึ่งไดแกการผสมผสานระหวางการลงมือปฏิบัติจริง การฝกอบรม/พัฒนา และอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาใหขาราชการเขาใจทั้งภาพกวางและเชิงลึกขององคกร โดยผานการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
และแผนพัฒนาเฉพาะรายบุคคลขึ้นเพื่อใหการพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
• สอดคลองกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภาพรวม โดยระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงจะชวยขับเคลื่อนใหกลไกตางๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐมุง
ไปสูการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
2. การสรรหาและคัดเลือก
2.1 แนวทางการสรรหา
การสรรหาขาราชการเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง สามารถดําเนินการได
2 แนวทาง ดังนี้
(1) ผูบังคับบัญชาระดับตนที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และผูบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป (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 ผูท ี่มีสิทธิสมัครตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้
(1) เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือระดับ 5
ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 หรือระดับ 4
(2) มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการนั้น มาแลวไมนอยกวา 1 ป
(3) มี ผ ลงานโดดเด น เป น ที่ ป ระจั ก ษ เป น ที่ ย อมรั บ ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
เพื่อนรวมงาน และมีผลการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยในระดับดีมาก
(4) เปนผูที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเพื่อกาวขึ้นสูตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น
(5) มี ค วามรู ภาษาอั งกฤษในระดั บ ดี มาก ตลอดจนมี ความรู และทั กษะทาง
คอมพิวเตอรในระดับที่ใชงานไดดี
(6) เปนผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณของการเปน
ขาราชการที่ดี จนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
ทั้งนี้ อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการคั ดเลื อกที่ อ.ก.พ.กรมแตงตั้ งอาจกํา หนด
คุณสมบัติเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
2.2 แนวทางการคัดเลือก
การคั ด เลื อ กข า ราชการเข า สู ร ะบบข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ประกอบด ว ย
2 ขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 อ.ก.พ.กรม หรือคณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ.กรมแตงตั้งใน
แต ล ะครั้ ง เป น ผู พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก ทั้ ง นี้ จํ า นวน
ขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกเมื่อรวมกับจํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอยูแลว จะตองไม
เกินกรอบจํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของสวนราชการ ตามที่ ก.พ. กําหนด ดังนี้

สัดสวนจํานวนขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง เทียบกับจํานวนตําแหนงระดับ 9-11 ของสวนราชการระดับกรม

ปงบประมาณ
สวนราชการ
สวนราชการนํารอง

2550

2551

ตั้งแต 2552

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
และอนุ รั กษ พลั งงาน 6. สํ านั กงานนโยบายและแผนพลั งงาน 7. สํ านั กงานเศรษฐกิ จการคลั ง และ
8. สํานักงาน ก.พ.

ทั้งนี้ จํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงดังกลาวรวมถึงขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่
ดํารงตําแหนงที่ไดรับการปรับปรุงใหเปนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นเปนการเฉพาะรายตามขอ 3 (2)
ขั้นตอนที่ 2 สํานักงาน ก.พ. คัดเลือก โดยวิธีการประเมินที่ ก.พ. กําหนด เพื่อให
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงในแตละสวนราชการมีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน
3. การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อเปนการสรางทางกาวหนาใหกับขาราชการในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
สวนราชการอาจปรับปรุงการกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ 8 โดยใหสวนราชการดําเนินการ ดังนี้
(1) ในกรณีที่ไมมีตําแหนงระดับสูงขึ้นที่จะใชแตงตั้งขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ใหดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 18 ลงวันที่
1 กรกฎาคม 2547 และหนังสื อสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 ลงวั นที่ 31 มี นาคม 2549
แลวแตกรณี เพื่อแตงตั้งขาราชการดังกลาว
(2) ในกรณี ที่ ไม สามารถดํ าเนิ นการตามข อ (1) ได อาจขอให ก.พ.พิ จารณา
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงที่ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงผูนั้นครองอยูเปนตําแหนงระดับ 7 ว
หรือระดับ 8 ว เปนการเฉพาะคราว โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) เมื่อผูนั้นพนจากตําแหนงดังกลาวไป ใหกําหนดเปนระดับตําแหนงเดิม
2) งบประมาณในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนระดับที่สูงขึ้น
ดังกลาว ใหเกลี่ยจากเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการ

ทั้ งนี้ การแต งตั้ งข าราชการผู มี ผลสั มฤทธิ์ สู งให ดํ ารงตํ าแหน งในระดั บที่ สู งขึ้ น
ดังกลาว ขาราชการผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
โดยสวนราชการจะตองดําเนินการ ดังนี้
1) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับควบ 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) การแตงตั้งขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ตามที่ไดรับการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ 3 (2) ใหดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
3) เมื่ อดํ าเนิ นการแตงตั้งขาราชการผู มีผลสัมฤทธิ์สูงให ดํารงตํ าแหน งใน
ระดับที่สูงขึ้นแลว ใหรายงาน อ.ก.พ.กรม เพื่อทราบ
4. คาตอบแทน
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณามีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 และ วันที่ 19 กันยายน 2549
เห็นชอบในหลักการใหมีโควตากลางสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตา
ปกติใหแกสวนราชการที่ดําเนินการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และรับทราบแนวทางการ
ขยายผลระบบข า ราชการผู มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง รวมทั้ ง การให มี โ ควตากลางสํ า หรั บ การเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติใหแกสวนราชการที่ดําเนินการระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง
หลักการ
ในกรณีที่สวนราชการมีโควตาปกติไมเพียงพอ กําหนดใหมีโควตากลางสําหรับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติเพื่อใชเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้นใหแกขาราชการที่
อยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงระดับ 4-7 ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางมอบหมายงานของระบบนี้ในระดับดีเดน (90 - 100 %) โดยให ก.พ. เปนผูบริหารและ
จัดสรรโควตากลางใหแกสวนราชการที่ดําเนินการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน
(1) ใหสว นราชการพิจ ารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นแกขาราชการที่อยูในระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่ไดรับผลการประเมินโดยรวมในระดับดีเดน (90 - 100 %)
(2) กรณีขาราชการที่อยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนหนึ่งขั้นเมื่อรวมกับขาราชการที่ไมไดอยูในระบบนี้ที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

หนึ่งขั้นมีจํานวนรวมกันเกินรอยละ15 ของจํานวนขาราชการของสวนราชการนั้นๆ ณ วันที่
1 มีนาคม ใหสวนราชการเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาจัดสรรโควตากลางสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้นแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยสวนราชการจะตองชี้แจงเหตุผล ความจําเปน พรอมกับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อประกอบการพิจารณาดังกลาว
(3) เมื่อ ก.พ. พิจารณาแลว สํานักงาน ก.พ.จะแจงผลการพิจารณาดังกลาว ไปยัง
สวนราชการ และสําเนาสงกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเพื่อทราบ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม
(1) ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นแกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่
ไดรับผลการประเมินโดยรวมในระดับดีเดน (90 – 100 %)
(2) วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการที่อยูในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่
ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น เมื่อรวมกับวงเงินเลื่อนขั้นของขาราชการที่ไมได
อยูในระบบนี้จะตองไมเกินรอยละที่กําหนดของอัตราเงินเดือนของขาราชการที่มีผูครองอยูของ
สวนราชการนั้นๆ ณ วันที่ 1 กันยายน
(3) กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดตาม (2) ใหสวนราชการเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยสวนราชการจะตองชี้แจงเหตุผล
ความจําเปน พรอมกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อ
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
งบประมาณจากรายจ า ยงบกลางรายการเงิ น เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นอั น ดั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ปรั บ วุ ฒิ
ขาราชการจากกรมบัญชีกลาง

5. การพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
5.1 กําหนดสมรรถนะหลักของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อเปนฐานรากสําหรับการ
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
อย างเป นระบบ มี ทิ ศทางและเกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด โดยจะคํ านึ งถึ งลั กษณะเฉพาะของแต ละ
หนวยงาน และจะกําหนดจุดหมายปลายทางของการพัฒนาของขาราชการในระบบนี้โดยระบุวา
เมื่ อ พิ จ ารณาภารกิ จ ของหน ว ยงานและศั ก ยภาพของข า ราชการแต ล ะคนแล ว ข า ราชการ
ผู มี ผลสัมฤทธิ์สูงควรมีความสามารถ ทักษะ และความรู ในดานใดและในระดับใด
ทั้ง นี้ เพื่อ ใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงมีประสบการณทั้งในการทํางานระดับกรม
และรวมกับหนวยงานอื่นอยางกวางขวาง และเพื่อใหขาราชการเหลานี้ไดรับการมอบหมายงาน
ที่มีคุ ณค าต อการพัฒ นาอยางแทจ ริง จึ งตอ งกํ าหนด
เงื่อ นไขหลักของกรอบการสั่ งสม
ประสบการณ ดังนี้
(1) การจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณของสวนราชการ (ระดับกรม) จะตอง
คํานึงวากรอบดังกลาวมุงที่จะพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงภายในระยะเวลา 4-7 ป
(2) ภายใตเงื่อนไขเวลาดังกลาว 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
ความท าทาย ยุ งยากและซั บซ อน มากกว างานที่ ข าราชการระดั บเดี ยวกั นในระบบปกติ ได รั บ
มอบหมาย
(4) ใหมีการจัดทําขอตกลงการทํางาน(Performance Agreement) สําหรับขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงในแตละรอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกรอบการสั่งสม
ประสบการณ เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางเปนรูปธรรมและสนับสนุนระบบ
พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
5.3 แผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
แผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เปนเครื่องมือที่จะชวยสนับสนุนใหขาราชการสามารถพัฒนา
ตามกรอบการสั่ ง สมประสบการณ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจะเริ่ ม จากการกํ า หนดความ
ตองการในการพัฒนา (Development Needs) รวมกันระหวางผูบังคับบัญชา และขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง และนําความตองการในการพัฒนาดังกลาวมากําหนดเปนแผนปฏิบัติตางๆ ที่จะ
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนารายคน แผนปฏิบัตินี้มีไดตั้งแตการกําหนดงาน และลักษณะงาน
ตลอดจนโครงการที่จะมอบหมายใหรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาในลักษณะ On-the-Job
Training รวมไปถึงการดูงาน การฝกอบรม เปนตน แผนพัฒนาเฉพาะบุคคลจะมีการจัดทําขึ้น
ปละหนึ่งครั้งโดยการจัดทําครั้งแรก จะเริ่มเมื่อบุคคลไดผานการคัดเลือกเขาสูระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงแลว และหลังจากนั้น จะมีการทบทวนความกาวหนา และปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาเปน
รายปตอไป
5.4 การสอนงาน
ใหผูบังคับบัญชาเบื้องตนทําหนาที่เปนผูสอนงาน (Coach) โดยใหถือวาการสอนงาน
เปนสวนหนึ่งของงานในหนาที่ของผูบังคับบัญชา ระบบการสอนงาน ควรครอบคลุมถึงการ
กําหนดเปาหมายของผลงาน และเปาหมายการพัฒนาของขาราชการ การประเมินผลการทํางาน
การแจงขอมูลเพื่อใหขาราชการรับทราบถึงผลการทํางานของตนและแนวทางในการพัฒนาขั้นตอไป
(feedback dialogue and action planning) การพัฒนาตามแนวทางที่กําหนดไว และการประเมินผล
หลังจากการพัฒนา (follow-up review) ระบบการสอนงานจะชวยใหขาราชการในระบบนี้สามารถ
เขาใจสภาพแวดลอมการทํางาน เปาหมายของหนวยงาน และผูเกี่ยวของ (Key Stakeholders) ไดอยาง
ชัดเจน และสามารถกําหนดเปาหมายการพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ ใหสว นราชการจัด ใหมีพี่เ ลี้ย ง (Mentor) สํา หรับ ขา ราชการผูมี
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
บริห ารและพัฒ นาผลการปฏิบัติง านของขา ราชการพลเรือ นมาใชอ ยา งเต็ม รูป แบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยระบบนี้เนนใหสวนราชการให
ความสํ า คั ญ กั บ ทุ ก กระบวนการของการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน ตั้ ง แต ก ารวางแผนการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ใชกรอบการ
สั่งสมประสบการณ (Experience Accumulation Framework) เปนกรอบในการมอบหมายงานใน
แตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทําเปนขอตกลงการปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดตัว
ชี้วัดที่ชัดเจน และเปาหมายของงานที่มอบหมายใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
(2)
ขั้ นตอนการพั ฒ นาผลการปฏิ บั ติ ง านและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
ผูบังคับบัญชา ผูสอนงาน และพี่เลี้ยง จะตองใหคําปรึกษา ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปน
ระยะๆ เพื่อใหขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงมีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อใหผลิตผลงานที่มี
คุณภาพตามขอตกลงการทํางาน หรืออาจมีการปรับขอตกลงการทํางานในกรณีที่มีเหตุจําเปน
อาทิ มีงานมอบหมายพิเศษเพิ่มเติมที่กระทบตอการทํางานตามขอตกลงการทํางาน เปนตน
(3) ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน และเป น ข อ มู ล
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
ต่ํากวา 70 %
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ระดับ 6 และ 7 ไดรับผลการประเมินโดยรวม
(ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ) ในระดับต่ํากวา 80 %
กรณีที่ 2
โดยความสมัครใจ

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงลาออกจากระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

กรณีที่ 3 ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 8 แลว
สําหรับกรณีที่ขาราชการผู มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ โอนไปยั งสวนราชการอื่น ให ถือวาได
พนจากการเปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของสวนราชการเดิม แตหากสวนราชการที่รับโอนมี
ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และ อ.ก.พ.กรม พิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะใหเปนขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ก็สามารถนําประวัติการพัฒนาตามกรอบการสั่งสมประสบการณในสวนราชการ
เดิมมาประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงได
(รายละเอี ย ดแนวทางในการดํ า เนิ น การโดยละเอี ย ดจะปรากฏใน ชุ ด “คู มื อ ระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง” ซึ่งจะมอบใหแกสวนราชการที่จะเขารวมระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง)

สิ่งที่สงมาดวย 2

แนวทางการเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของสวนราชการ
1. สํานักงาน ก.พ. แจงรายละเอียดในการเขารวมระบบฯ ไปยังสวนราชการ
2. สวนราชการที่มีความประสงคจะเขารวมระบบฯ ใหยื่นแบบฟอรมแสดงความจํานงที่
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

แบบฟอรมแสดงความจํานงเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สงู
…...……ชื่อสวนราชการ….......ขอแจงความจํานงในการเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

โดยมีขอมูลตางๆ ดังนี้
วิสัยทัศนของสวนราชการ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

ยุทธศาสตรหลักของสวนราชการ (สรุปโดยสังเขป)
……………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………
…..………….……………………………………………………………………………………………..
………………………….…………………………………….……………………………………………
…..…………………………………….……………………………………………………………………
…..……………………………………………….…………………………………………………………

ขอมูลขาราชการ
1. มีขาราชการรวม ……………ตําแหนง
ระดับ
จํานวนตําแหนง
ที่มีผูดํารงตําแหนง
จํานวนตําแหนงวาง
รวม

11

10

9

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

8

7

6

5

4

3

2

1

โครงสรางของสวนราชการ
สํานัก/กอง

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1. สํานัก/กอง/ศูนย ……………………….
หนาที่ (โดยยอ)
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………..
2. สํานัก/กอง/ศูนย ………………………
หนาที่ (โดยยอ)
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………..
3. สํานัก/กอง/ศูนย ………………………
หนาที่ (โดยยอ)
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………..
4. สํานัก/กอง/ศูนย ………………………
หนาที่ (โดยยอ)
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………..
รวม
* กรณีสวนราชการมีขอมูลมากและแบบฟอรมที่กําหนดไมเพียงพอ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมขอมูล
ไดตามความเหมาะสม

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

ตําแหนง ……………..…………

