
  

 

 

          ะบบขาราชการผูมีผลสมัฤทธิ์สูงะบบขาราชการผูมีผลสมัฤทธิ์สูง

จากปญหาสูนวัตกรรมนโยบายจากปญหาสูนวัตกรรมนโยบาย**   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
* ปยวัฒน ศิวรักษ. HR ฝาวิกฤติเพิ่มโอกาส สํานักงานก.พ. กรุงเทพฯ 

(กันยายน 2548) หนา 160 -167. 
 

รร  
 

        “…Even knights on white 

horses…had to learn to ride, 

master the skills required to take 

on dragons, and suffer a few 

defeats.” 

McCall 
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1. ความสําคัญของคุณภาพของขาราชการ 

 สภาพแวดลอมปจจุบันของราชการ ทําใหความหมายของ

คําวา “จัดคนใหเหมาะกับงาน (put the right person on the right 

job)” ตองเปลี่ยนไป การที่ราชการตองเผชิญปญหาหรือประเด็น

ใหมๆ อยางตอเนื่อง ทําใหทักษะและความรูที่เคยใช ณ เวลาหนึ่ง

อาจใชไมไดในเวลาตอมา ดังนั้น คําวา “the right person” สําหรับ

ราชการยุคใหมจึงหมายถึง “ขาราชการที่ตองพัฒนาตนเองอยู

ตลอดเวลาเพื่อใหเทาทันปญหา และความรูที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว” 

ขาราชการที่พัฒนาความสามารถของตนไมทันกับปญหา จะนําไปสู

ราชการที่ไมเทาทันโลก ยอมสงผลเสียตอความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ (competitive advantage) และไมสามารถ

สนับสนุนการพัฒนาของภาคสังคมและประชาชนได เนื่องจาก

ขาราชการเปนบุคคลที่มีบทบาททั้งการกําหนด และการบริหาร

งบประมาณเกือบทั้งหมดของประเทศ 
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รูปที่ 1 : ขาราชการที่พงึประสงค 

 

 

ขาราชการที่พึงประสงค 

Climber
มองสูง มองไกล 

ไมยอมแพ มีศักยภาพ 

ขาราชการที่พึงประสงค 

เกิดเร็ว 

เปลี่ยนเร็ว 

รวมกับเอกชน 

ลักษณะ 

ของ 

ปญหา 

เปนปญหารวมของ 

หลายสวนราชการ 

 

ปญหาใหญ 

พัฒนา/ 

นํานโยบาย 

ไปปฏิบตั ิ

สวนราชการ 

ดําเนินการเอง 

Quitter Camper
ทําเทาที่ทําได 

ไดรับมอบหมาย 

ปลดระวาง 

ตัวเอง 
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2. ขาราชการคุณภาพ : ทรัพยากรที่ขาดแคลน 

ในปจจุบัน ราชการไมใชแหลงจางงานรายใหญรายเดียว

ในตลาดแรงงาน ระดับการแขงขันในตลาดแรงงานนับวันจะสูงขึ้น 

เนื่องจากจํานวนผูประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดใหญมีมาก

ขึ้น และมีทรัพยากรองคกรในระดับที่มากกวาองคกรภาครัฐที่จะ

ดึงดูดบุคลากรคุณภาพใหเขามาทํางานในองคกรของตนเอง ใน

ขณะเดียวกันแรงงานคุณภาพสูงที่เขามาในตลาดแรงงานแตละปก็

มีจํานวนจํากัด (เชน ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที ่ได

เกียรตินิยมในแตละปมีประมาณรอยละ 6 ของผูสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมด) 

ปจจัยหลายประการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกองคกร

ของกลุมคนที่มีความสามารถและศักยภาพสูงก็เปนปจจัยที่ทําให

ราชการเริ่มไมใชตัวเลือกอันดับตนๆ ของคนกลุมนี้ ตัวอยางของ

ปจจัยเหลานี้ ไดแก ความตองการที่จะไดทํางานกับองคกรที่มี

ลักษณะดังนี้ 

• ใหโอกาสของความกาวหนาขึ้นอยูกับความสามารถ

มากกวาการยึดอาวุโส 
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• ใหโอกาสในการพัฒนาอยางเปนระบบ 

• จัดการก ับปญหาความขัดแยงได อย างมี

ประสิทธิภาพ 

• เปดเผยและโปรงใส 

• มีคาตอบแทนที่จูงใจ 

• ทันสมัย 

3. จากประเด็นการสรรหาสูประเด็นการพัฒนา 

เมื่อมองดูกระบวนการพัฒนาขาราชการในปจจุบันอาจ

กลาวไดวา จุดออนของการพัฒนาขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การพัฒนาเพื่อสรางความพรอมใหเปนผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญที่

มีคุณภาพสูงมีอยูสามประการ คือ 

1. การขาดการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

เพื่อใหขาราชการพัฒนาทักษะและสั่งสมประสบการณที่หลากหลาย 

ที่จะชวยใหขาราชการเหลานั้นรูรอบ และมีมุมมองที่กวาง 

2. รูปแบบของการพัฒนายังเนนการอบรมในชั้นเรียน 

(In Class Training) ในขณะที่ผลการศึกษาหลายชิ้นระบุวา การพัฒนา

ผูมีศักยภาพสูงทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐของตางประเทศนั ้น 
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สวนใหญเกิดขึ ้นจากการเรียนรูจากประสบการณตรงในการ

ทํางาน เชน การไดผานการทํางานที่ยากหลากหลาย และทาทาย

มากกวาการเรียนรูจากชั้นเรียน และ 

3. การที่ขาราชการตองใชเวลานานมาก กวาที่จะเขา

สูตําแหนงระดับสูง ปจจัยตางๆ เหลานี้จึงทําใหแรงจูงใจของคนเกง

ที่จะพัฒนาตนเองลดลง หรือแมแตเปนการลดแรงจูงใจที่จะใหคนเกง

เขามาในระบบราชการตั้งแตแรก 

4. จากปญหาสูนวัตกรรม 

เพื่อที่จะแกไขปญหาการดึงดูดผูมีศักยภาพสูงเขาสูระบบ

ราชการ และเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรกลุมดังกลาวใหเติบโตไปเปน

ทั้งผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญอยางมีคุณภาพ ตามแนวทางของ

นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) ที่ตองการใหราชการมี

ระบบรองรับ “ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง” เพื่อนําไปสูการสรางผูนําที่มี

วิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนผูนําในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม

องคกร สํานักงาน ก.พ. จึงไดเสนอ “ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์

สูง” ตอที่ประชุม ก.พ. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 โดยระบบ

ดังกลาว ไดออกแบบมาเพื่อดึงดูดกลุมบุคคลผูมีศักยภาพสูงและมี
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แรงจูงใจในการทํางานทาทาย รวมทั้งมีความตองการที่จะพัฒนา

ตัวเองอยูอยางตอเนื่อง 

 วัตถุประสงคของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

1. เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจคนเกง คนดี มีผลงาน

เปนประโยชนตอสาธารณะใหอยูในราชการ 

2. เพื่อพัฒนาขาราชการพลเรือนผูมีศักยภาพสูงอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ 

3. เพื่อเตรียมผูนําซึ่งมีคุณภาพ มากดวยประสบการณ

ในจํานวนที่เพียงพอ สําหรับการเปนนักบริหาร

ระดับสูง (Senior Executive Service) และ

ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ (Senior Professional 

Service) 

จากวัตถุประสงคดังกลาว ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์

สูงจึงกําหนดหลักการดําเนินการ ดังนี้ 

• คดัสรรบุคลากรผูมีความสามารถและศักยภาพสูง 

• พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางขององคกร 

และความมุงหวังทางอาชีพของขาราชการแตละ

บุคคล โดยดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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• ใชกระบวนการพัฒนาเชิงบูรณาการ ซึ่งไดแก การ

ผสมผสานระหวางการลงมือปฏิบัติจริง และการฝก 

อบรม/พัฒนา และอื่นๆ เพื่อพัฒนาใหขาราชการ 

เขาใจทั้งภาพกวางและเชิงลึกขององคกร โดยผาน

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาเฉพาะ

รายบุคคลขึ้น เพื่อใหการพัฒนามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

• มีระบบจูงใจที่มีประสิทธิภาพทั้งการดึงดูด รักษา 

ขาราชการคุณภาพและการใหขาราชการที่มีคุณภาพ

ต่ํากวามาตรฐานออกจากระบบ 

5. โครงสรางของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

โครงสรางระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงประกอบดวย 

2 องคประกอบหลัก คือองคประกอบดานตัวระบบ และองคประกอบ

ดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบ อันไดแก 

คณะกรรมการกํากับฯ (หรือ อ.ก.พ. กรม) ผูบังคับบัญชา 

พี่เลี้ยง ตลอดจนตัวของขาราชการผูอยูในระบบ 
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รูปที่ 2 : โครงสรางระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

 

ผูบังคับ

บัญชา 

 

ฝายเลขาฯ 

(การ

เจาหนาที่) 

ระบบ

การ

พัฒนา 

ระบบ 

การ

คัดเลือก 

กรอบการ 

สั่งสม 

ประสบการณ 

(EAF) 

ระบบ

กลไก 

สนับสนุน 

ขรก. 

ผูมีผล 

สัมฤทธ ิ
สูง 

 

พี้เลี้ยง 

คณะกรรมการกํากับ (อ.ก.พ.กรม) 

สํานักงาน ก.พ. ฝายบริหารของ
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5.1  องคประกอบดานตัวระบบขาราชการผูมี 

ผลสัมฤทธิ์สูง 

 องคประกอบดานตัวระบบขาราชการ ประกอบดวย 

4 องคประกอบยอย ไดแก ระบบการคัดเลือกกรอบการสั่งสม

ประสบการณ (Experience Accumulation Framework) ระบบ

การพัฒนา และระบบกลไกสนับสนุน 

• ระบบการคัดเลือก คือ ขั้นตอน แนวทาง และ

กลไกการคัดเลือกเพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสม

เขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง การ

คัดเลือกถือเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก ระบบการ

คัดเลือกที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองแยกออกให

ไดวา “ใครคือผูที่เหมาะสมในการเขาสูระบบนี้” 

สวนราชการไมควรจะฝนใหมีขาราชการผูมีผล 

สัมฤทธิ์สูง เพราะการฝนจะกอใหเกิดปญหาและ

ผลกระทบที่ไมพึงประสงคตามมา เชน จะสง 

ผลลบตอศรัทธา และความนาเชื่อถือในระบบ

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ทําใหหนวยงาน

ใชงบประมาณอยางไมคุมคา และทําใหขาราชการ 
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ซึ่งแทที่จริงไมควรที่จะไดรับการคัดเลือก ตอง 

เผชิญแรงกดดันเกินขีดความสามารถของตนเอง 

เปนตน 

• กรอบการสั่งสมประสบการณ (Experience 

Accumulation Framework, EAF) คือ 

แนวทางในการพัฒนาขาราชการในระบบนี้ให

เปนไปตามนโยบาย และความมุงหวังขององคกร 

กรอบดังกลาวนี้จะถูกสรางขึ้นเปนลักษณะเฉพาะ

ของแตละหนวยงาน เพื่อใหสะทอนตอแนวทาง

การพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และถือ

เ ป น ร า ก ฐ านหลั ก ใ นก า รบ ริ ห า ร ร ะบบ

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงนี้ใหเปนไปอยางมี

ทิศทาง 

      กรอบการสั่งสมประสบการณนี้เปรียบเสมือน

แผนที่บอกทิศทางการเดินทาง เพื่อชวยให

การเดินทางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูเดินทาง

สามารถถึงที่หมายอยางปลอดภัย ไมหลงทาง 

ดังนั้น เมื่อหนวยงานไดมีการกําหนด EAF  
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ก็จะชวยใหขาราชการในระบบนี้รูชัดถึงความ

คาดหวั งและ วิถี ในการพัฒนา  เ พื่ อ ไป สู

ปลายทาง และจะชวยใหผูเกี่ยวของอื่นๆ  เชน 

ผู บั งคั บบัญชา พี่ เลี้ ยง  สามารถให ความ

ชวยเหลือตอขาราชการเหล านี ้ได อย างมี

ประสิทธิภาพตามมาดวย 

• ระบบการพัฒนา  คือ เครื่องมือ และวิธีการ 

ที่ชวยใหขาราชการในระบบนี้ พัฒนาไดตาม

กรอบการสั่งสมประสบการณ (EAF) ที่กําหนดไว 

ระบบการพัฒนานี้ประกอบดวย การใชเครื่องมือ

ในการพัฒนาตางๆ ในลักษณะบูรณาการ โดย 

รวมถึงการใชวิธีการมอบหมายงานที่เหมาะสม 

การฝกอบรม การใชระบบพี ่เลี ้ยง และการ

สร างแผนพัฒนาเฉพาะบ ุคคล  ( Individual 

Development Plan หรือ IDP) 

• ระบบกลไกสนับสนุน คือ กลไกตางๆ ที่ใชใน

การบริหารและการสร างแรงจู งใจให กั บ

ข า ราชการในระบบเหล า นี้  ไ ด แก  กา ร 
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ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนระดับ

ตําแหนง และการใหผลตอบแทนจูงใจใน

ลักษณะตางๆ เปนตน 

 5.2 องคประกอบดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบ

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ผูที่มีผลสัมฤทธิ์สูงมีดวยกัน 7 

ประเภท ไดแก 

• ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง หมายถึง ผูที่ผาน

การคัดเลือกและดํารงสถานะความเปนขาราชการ

ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่จะผานกระบวนการพัฒนา

ตางๆ ภายใตระบบขาราชการ 

• คณะกรรมการกํากับดูแลขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง (อ.ก.พ.กรม)  คณะกรรมการ

กํากับฯ ถือไดวาเปนศูนยกลางในการบริหาร

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของสวน 

ราชการระดับกรม โดยสวนราชการหนึ่งๆ  

จะมีคณะกรรมการกํากับฯ เปนของตนเอง 

เพื่อดูแลบริหารจัดการระบบขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง 
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• ฝายบริหารของสวนราชการ ฝายบริหารของ

สวนราชการมีหนาที่กํากับดูแลนโยบาย และ

การทํางานของคณะกรรมการกํากับดูแล 

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์โดยรวม เพื่อใหการ

ทํางานของคณะกรรมการกํากับฯ เปนไปตาม

แนวทาง/นโยบายของสวนราชการ 

• สํานักงาน ก.พ.  ทําหนาที่เปนผูใหคําแนะนํา 

ปรึกษา วางแผน และกําหนดกรอบแนวทาง

ของระบบขาราชการผู มีผลสัมฤทธิ์ สูงโดย 

รวม  รวมทั้ งทํ าหน าที่ เ ป นพี่ เ ลี้ ย ง ให กั บ

คณะกรรมการกํากับฯ ของสวนราชการ 

• ผูบังคับบัญชาของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์

สูง คือ ผูที่ได รับมอบหมายใหดูแล บังคับ

บัญชา มอบหมายงานตางๆ ใหกับขาราชการ

ในระบบนี้โดยตรง และนอกจากจะทําหนาที่

ผูบังคับบัญชาโดยปกติแลว ยังจะมีบทบาท

อยางมากในการถายทอดความรู ประสบการณ 
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ตางๆ เพื่อชวยในการพัฒนาขาราชการเหลานี้

อีกดวย 

• พี่ เลี้ ยง  คื อ  ผู ที่ ได รั บมอบหมายให ดู แล 

ชวยเหลือ ใหคําแนะนําตอขาราชการผู มี

ผลสัมฤทธิ์ สูง ในเรื่องราวตางๆ ที่ไมจํากัด

เฉพาะในงานตามหนาที่ของขาราชการเหลานี้

เทานั้น 

• ฝายเลขานุการของคณะกรรมการกํากับฯ 

(ฝายการเจาหนาที่ของสวนราชการ) ฝายเลขาฯ 

(ซึ่งอาจใชฝายการเจาหนาที่ของสวนราชการ

เปนองคประกอบหลัก) คือ ผูที่ ติดตามการ

ดําเนินการของผูเกี่ยวของตางๆ 

6. ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงกับความทาทายใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ถึงแมวาระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จะมิใช

นวัตกรรมใหมในระดับโลก (global level innovation) แตระบบนี้ก็

นับเปนนวัตกรรมเชิงนโยบายสําหรับระบบการบริหารทรัพยากร 
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บุคคลของภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งที่มาของนวัตกรรมนี้เกิดจาก

การสังเคราะหปญหาและโอกาสของสถานการณการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐอยางละเอียด (Fact-Based analysis of 

problems and opportunity) และมีการออกแบบที่คํานึงถึงทั้ง

ความถูกตองทางทฤษฎี  และความเหมาะสมในทางปฏิบั ติ 

(conceptual and perceptual)  โดยกําหนดใหมีโครงการนํารองกับ

สวนราชการอยางนอย 2 ระยะ เพื่อใหมั่นใจไดวาองคประกอบตางๆ 

ของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงมีทั้งความถูกตองและเชื่อถือ

ได (effectiveness & reliability)  

อยางไรก็ดี โดยที่ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง

นับเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเทคนิคการบริหารทรัพยากร

บุคคล และวัฒนธรรมองคกร ความสําเร็จของการนําระบบนี้มาใช 

จึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ โดยปจจัยที่สําคัญไดแก 

1. การคัดเลือกและแตงตั้งที่มีการแขงขันสูง เปนธรรม 

ปราศจากการแทรกแซงโดยมิชอบ 

2. หัวหนาสวนราชการที่เห็นความสําคัญและใหการ

สนับสนุนระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงอยาง

จริงจัง 
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3. การมีหัวหนางานที่มีคุณภาพในจํานวนที่เพียงพอ 

4. การประเมินที่เปนระบบและเขมขน พิจารณาทั้ง

ศักยภาพและผลงาน 

5. การพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทั้งการ

มอบหมายงาน การอบรมพัฒนา และการสับเปลี่ยน

หมุนเวียน 

6. การคัดเลือกและการระบุบทบาทที่ชัดเจนของพี่เลี้ยง  

7. ขาราชการในระบบนี้ที่มีความรับผิดชอบสูงและ
กระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง  

 

 

 

 
   

 


