คําถาม-คําตอบ การบริหารกําลังคนคุณภาพ
(RID : Talent Management)
ที่

คําถาม

คําตอบ

การบริหารกําลังคนคุณภาพ หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและวางแผนที่มีความสอดคลอง
กันในแหลงที่มา (sourcing) กลั่นกรอง(Screening) การคัดเลือก (Selection) การนํามาใช
(Deployment) การพัฒ นา (Development) และการทํา ให ค งอยู (Retention) ของ
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2 กรมไดมีก ารดํา เนิน การในดา นการ กรมไดเตรียมความพรอมดานการบริหารกําลังคุณภาพ ไดแก
บริหารกําลังคนคุณภาพอยางไรบาง  การเขารวมระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and Potential
System : HiPPS และนําระบบดังกลาวมาใชในกรมชลประทาน เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2550
 การสรรหากําลังคนคุณภาพ โดยการขอรับการจัดสรรทุนการศึกษา ฝกอบรม ประเภทตาง ๆ
เชน การเขารวมระบบทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS และ
นําระบบดังกลาว มาใชในกรมชลประทาน เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2552
 การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ใหสามารถจําแนกกําลังคนคุณภาพที่มีผลงานและ
สมรรถนะดีเดน (Star) ขององคกร และการจัดสรรคาตอบแทนและจูงใจใหสอดคลองกับผล
การประเมิน การใหรางวัล ยกยอง ชมเชย ผูที่มีผลงานดีเดนดานตาง ๆ และไดนําระบบ
Employee Performance Portfolio (Web-based EPP Application) มาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมฯ ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลบริหารทรัพยากรบุคคล
และระบบการเลื่อนเงินเดือน
3 การสรรหากําลังคนคุณภาพ โดยการ กรมดําเนินการดวยการขอรับการจัดสรรทุนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยการจัดทํา
ขอรับการจัดสรรทุน มีกี่ประเภท
แบบแสดงขอรับการจัดสรรทุนจากสํานักงาน ก.พ. และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องคการมหาชน) โดยทุนที่ขอรับการจัดสรรเปนทุนสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
มี 4 ประเภท ไดแก
1. ทุนพัฒนาขาราชการ คือ ทุนที่ใหกับขาราชการที่มีคุณสมบัติที่จะสมัครสอบรับทุนได
และพรอมไปศึกษาตางประเทศ
2. ทุนทั่วไป คือ ทุนที่สํานักงาน ก.พ. ใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งกรมตองเตรียมตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนไวเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลทันทีที่กลับมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ
3. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ
(Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS)
4. ทุนวิจัยของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ไดแก ทุนโครงการ
ปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
*ปจจุบัน ก.พ. จะพิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาลตามความตองการของกรม เมื่อสวนราชการนั้น
มีระบบ Talent แลวเทานั้น เชน ระบบ HiPPS เปนตน*
4 วั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด สรรทุ น มี 1. เปนการเตรียมและพัฒนาศักยภาพกําลังคนในสาขาวิชาการตาง ๆ
อะไรบาง
2. เปนการกระจายโอกาสการรับทุนใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย
3. เปนการโนมนาวคนเกง ผูมีความรู ความสามารถสูง ใหเขารับราชการ
4. เปนการเตรียมและพัฒนาศักยภาพกําลังคนใหมีความรู ความสามารถ และทดแทนการ
สูญเสียกําลังคน
โดยมีหลักการ คือ
- ตองสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
-ทดแทนอัตรากําลังที่ขาดแคลน และตองการคนมีความรูก ลับเขารับราชการ
-ทดแทนการสูญเสียผูมีประสบการณ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
1 ความหมายของการบริหารกําลังคน
คุณภาพ คืออะไร
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ที่

คําถาม-คําตอบ ในระบบทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS
คําถาม

5 ก.พ. กําหนดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมี
ศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบัน
การศึกษาในประเทศ Undergraduate
Intelligence Scholarship: UIS
ขึ้นมาดวยเหตุผลใด
6 ระบบทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพ
สูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการ
ศึกษาในประเทศ Undergraduate
Intelligence Scholarship: UIS
ของกรมมีที่มาและวัตถุประสงค
อยางไร

7 ผูไดรับทุน UIS จะไดรับการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพอยางไร

คําตอบ

เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรคุณภาพเขาสูระบบราชการ ดวยวิธีการ
พัฒนาระบบการสรรหาเชิงรุกรูปแบบใหมใหจูงใจผูกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศ
ไทย (ป 3 ที่จะขึ้นป 4) ซึ่งเปนผูมีศักยภาพสูงในสนใจเขารับราชการมากขึ้น
กรมเขารวมระบบทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการ ศึกษาใน
ประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS กับสํานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค
-เพื่อเตรียมความพรอมดานกําลังคนภาครัฐผานกระบวนการสรรหาผูมีศักยภาพสูงที่เปนกลุม
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยภายในประเทศในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 กําลังจะขึ้น
ชั้นปที่ 4 ปสุดทายในสาขาวิชาที่สวนราชการตาง ๆ แจงความตองการ โดยมีระดับคะแนนของ
หลักสูตรไมต่ํากวาเกณฑที่ ก.พ. กําหนด (โดยสายสังคมศาสตร ตองไดเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.75
และสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองไดเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.75)
-เพื่อเพิ่มอุปทานกําลังคนคุณภาพ และ
-เพื่อใหราชการมีภาพลักษณการบริหารกําลังคนที่ดีตอนักศึกษาและสังคม
รูปแบบการใหทุนแบงเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 : ใหทุ นรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปที่ 4 หรือชั้ นปสุ ดทายจนสําเร็จปริญญาตรี ตาม
โครงสรางหลักสูตร ทั้งนี้ ตองใชระยะเวลาศึกษาไมเกิน 1 ป
ระยะที่ 2 : ใหทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาโทในหรือตางประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ.
กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนในสวนราชการเดิมที่
บรรจุ
กรมจะตองดําเนินวางแผนกําลังคนขององคกร โดยเนนที่การเตรียมกําลังคนที่เหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงงานประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อจัดทํา “แผนความกาวหนาในอาชีพ (Career Planning)
เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรแตละคน โดยการจัดทํ ากรอบการสั่งสม
ประสบการณ (Experience Accumulation Framework – EAF) ซึ่งกรมไดวางแผน
ความกาวหนาในอาชีพของผูไดรับทุน UIS เชนเดียวกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

รวบรวมคําถาม-คําตอบการบริหารกําลังคนคุณภาพกรมชลประทาน โดยสวนฝกอบรม สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

2

คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การเขารวมระบบ HiPPS
ที่

คําถาม

คําตอบ

8 ระบบ HiPPS คืออะไร

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and Potential System : HiPPS คือ
ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพภาคราชการ เพื่อสรางความพรอมใหกับขาราชการผูมีศักยภาพสูง
อยางเปนระบบ เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริง (Workplace Learning) และเสริมดวยกลไก
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงานและการเรียนรูผานการฝกอบรม โดยมุงพัฒนาขาราชการ
ผูมีศักยภาพสูงในระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการใหเปนขาราชการระดับชํานาญการพิเศษที่มี
คุณภาพสูง ภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงในเวลาที่เหมาะสม หรือภายใน
4-8 ป ขึ้นอยูกับประสบการณและการศึกษาของแตละบุคคล
9 ระบบ HiPPS มีจุดเดนอะไรบาง
ระบบ HiPPS มีจุดเดน คือ
เติบโตอยางมีคุณภาพ : มุงพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูงในระดับปฏิบัติการหรือระดับ
ชํานาญการ ใหเปนขาราชการระดับชํานาญการพิเศษที่มีคุณภาพสูงได ภายในระยะเวลาขั้นต่ํา
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยใชกระบวนการพัฒนาเชิงบูรณาการ
คัดเลือกดวยมาตรฐานการขั้นสูง : เปนระบบที่มีกลไกการคัดกรองอยางเขมขน โปรงใส
และเปนธรรม โดยผูส มัค รจะตองผานกระบวนการคัดเลือกทั้ง ของสวนราชการตนสัง กัด
(ขั้นตอนที่ 1) และสํานักงาน ก.พ. (ขั้นตอนที่ 2 หรือขั้นตอนสุดทาย)
พิสูจนดวยผลงานและศักยภาพ : เปนระบบที่กําหนดใหขาราชการตองพิสูจนตัวเองทั้งใน
ดานสมรรถนะและผลงานดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผูที่ไมผานเกณฑ
ประเมินจะตองพนจากระบบนี้
ขับเคลื่อนผานกลไกแรงจูงใจ : เปนระบบที่มีกลไกการสรางแรงจูงใจทั้งที่เปนตัวเงิน (การ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ) และไมเปนตัวเงิน (ไดรับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ)
เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาผลงานและศักยภาพตนเองอยางตอเนื่อง
พัฒนาสูเปาหมายของกรม : เปนระบบที่มีการวางเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career
Path) โดยใชเทคนิคกรอบการสั่งสมประสบการณ (EAF : Experience Accumulation
Framework) เพื่อใหขาราชการในระบบนี้เติบโตอยางสอดคลองกับศักยภาพของตนเองและ
เปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงสุด ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แตกตางแตไมแปลกแยก : สอดคลองกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลราชการในภาพรวม
โดยระบบ HiPPS จะชวยขับเคลื่อนใหกลไกตางๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มุงไป
สูการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
10 ขาราชการภายใตระบบ HiPPS จะได ขาราชการภายใตระบบ HiPPS จะไดรับโอกาสพัฒนาเพื่อมุงไปสูตําแหนงเปาหมาย ไดแก
รับโอกาสพัฒนาศักยภาพอยางไรบาง  โอกาส การทํางานทาทาย และงานที่ตรงกับความรูค วามสามารถ
 แผนอนาคตในการทํางาน และไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
 มุมมองหลากหลายผานการ “หมุนเวียน” ไปทํางานในสํานัก/กอง ตางๆ ตามที่กําหนด
ในแผนความกาวหนา
 ผูสอนงานและพี่เลี้ยงทําหนาที่สอน แนะนําและใหคําปรึกษาทั้ง “งาน” และ “วัฒนธรรม
ในการทํางาน”
 เครือขาย HiPPS ระหวางสวนราชการทัง้ ในระดับกระทรวง และระดับกรม
11 ระบบขาราชการผูมผี ลสัมฤทธิ์สูง
กรมไดแสดงความจํานงเขารวมระบบ HiPPS และไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสํานักงาน ก.พ.
(HiPPS) ของกรมมีที่มาอยางไร
เมื่อวันที่ 26 ต.ค.50 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจขาราชการผูมีความรู ความ สามารถ
และมีผลสัมฤทธิ์ของงานสูงใหอยูในระบบราชการ พรอมทั้งพัฒนาขาราชการกลุมดังกลาวอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง เพื่อเปนการเตรียมขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการเปนผูนําทั้ง
ดานการบริหาร และผูนําทั้งทางวิชาการหรือความคิด โดยมุงพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพในระดับ
ปฏิบัติการหรือระดับชํานาญการที่มีผลงานที่โดดเดน มีความรูภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และทักษะ
ทางคอมพิวเตอรที่ใชงานไดดี ใหเปนขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ภายในเวลา 7-8 ป และมีระบบ
คาตอบแทนที่ยึดโยงกับผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะเพื่อสรางขาราชการที่มีคุณภาพใหพรอมกาวไปสู
การเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทันโลก และทันเหตุการณ
รวบรวมคําถาม-คําตอบการบริหารกําลังคนคุณภาพกรมชลประทาน โดยสวนฝกอบรม สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การเขารวมระบบ HiPPS (ตอ)
ที่

คําถาม

คําตอบ

12 หลักการและวัตถุประสงคของระบบ หลักการ 1. การสรรหาและการประเมินที่เปนธรรมและเขมขน
HiPPS มีอะไรบาง
2. การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ และการเสริมสรางแรงจูงใจ
3. การพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลของระบบตองสอดคลองกับระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐในภาพรวม
วัตถุประสงค
1. เพื่อดึง ดูด รักษาและจูง ใจคนเกง คนดี มีผลงานที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ของรัฐ
ใหอยูในระบบราชการ
2. เพื่อพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
3. เพื่อเตรียมผูนําซึ่งมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ สําหรับตําแหนงประเภท
บริหาร /อํานวยการ และวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
13 กรมเขารวมระบบ HiPPS มาตั้งแต โควตา
ไดรับโควตา ไมเกิน 30%
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จะไดรับ -ปงบประมาณ พ.ศ. 2550
ไดรับโควตา ไมเกิน 60%
โควตาของจํานวนขาราชการเพื่อเขา -ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
สูระบบเปนจํานวนเทาใด
และตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตนไป ไดรับโควตา ไมเกิน 100%
14 สั ด ส ว นและจํ า นวนโควตาที่ ก รม 1. สัดสวน คือ จํานวนขาราชการที่จะไดรับการคัดเลือกเมื่อรวมกับจํานวนขาราชการผูมีผล
สามารถคัดเลือกเขาสูร ะบบ HiPPS สัมฤทธิ์สูงที่มีอยูในกรมฯ จะตองไมเกินกรอบจํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอยูแลว
ที่ ก.พ. กําหนดไว ควรมีเทาไร
เมื่อเทียบกับจํานวนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง/อํานวยการระดับสูง และวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญขึ้นไปของกรมฯ
2. โควตา คือ จํานวนโควตาเมื่อเทียบกับตําแหนงที่มีอยูในกรมชลประทาน (ในระดับ 10,9
เดิม) ในปจจุบัน (ขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2556) ไดแก
-ประเภทบริหารระดับสูง
จํานวน 5 คน
-ประเภทอํานวยการระดับสูง
จํานวน 29 คน
-ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
จํานวน 64 คน
ซึ่งกรมสามารถคัดเลือกเขาสูระบบ HiPPS ไดทั้งสิ้น จํานวน 98 คน
15 เมื่อกรมเขารวมระบบ HiPPS แลวมี 1. จัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณในภาพรวมของกรม และแผนพัฒนาบุคลากร (Human
ขั้นตอนในการดําเนินการอยางไรบาง Development Plan : HRD Plan)
2. ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกขาราชการเขาสูระบบ HiPPS
3. สงรายชื่อขาราชการผูผานการคัดเลือกของกรมไปเขารับการคัดเลือกขั้นตอนสุดทาย ที่ ก.พ.
โดยมีโควตาสะสมจากปที่ผานมาไมเกินรอยละ 100 ของจํานวนตําแหนงประเภทบริหารระดับ
สูง/อํานวยการระดับสูงและวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปที่มีอยูในกรมฯ
4. วางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพดวยการจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล
ของแตละคนใหสอดคลองกับกรอบการสั่งสมประสบการณในภาพรวมของกรม เพื่อใชประโยชน
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในระบบ HiPPS ภาพรวมทั้งของกรม และ ก.พ.
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การสรรหาและคัดเลือก
ที่

คําถาม

คําตอบ

16 การสรรหาขาราชการเพื่อเขาสูระบบ สามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ
HiPPS สามารถดําเนินการไดกี่แนวทาง 1. ผูบังคับบัญชาระดับตนที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเปนผูเสนอชื่อขาราชการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กําหนด โดยคํานึงถึงความสมัครใจของขาราชการผูนั้นตอผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/
กอง เพื่อใหความเห็นชอบ
2. ขาราชการที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.พ. กําหนดสมัครดวยตนเองโดยนําสง ใบสมัค รใหกับ
ผูรับผิดชอบงานดานเจาหนาที่ของสํานัก/กอง เพื่อดําเนินการขอความเห็นของผูบังคับบัญชา
ระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง ประกอบการสมัคร
17 คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิสมัครมีอะไร ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้
1. ตองเปนขาราชการพลเรือนที่ดํารงตําแหนงในระดับปฏิบัติการหรือระดับชํานาญการ
บาง
(1) กรณีบรรจุและแตงตั้งดวยคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกัน ตองมีอายุราชการไมนอยกวาสองป หรือ
(2) กรณีบรรจุและแตงตั้งดวยคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่
เทียบไดในระดับเดียวกัน ตองมีอายุราชการไมนอยกวาหนึ่งป หรือ
(3) กรณีไดรับคุณวุฒิ ปริญญาโท หรือปริ ญญาเอกที่ตรงตามคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรั บ
ตําแหนงเพิ่มขึ้น ตองมีอายุราชการไมนอยกวาหนึ่งป
2. มีระยะเวลาปฏิบัติราชการในกรมชลประทานมาแลวไมนอยกวา 1 ป
3. มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษเปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และมีผล
การปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยในระดับดีมาก (80%) ขึ้นไป
4. เปนผูที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาเพื่อกาวขึ้นสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
5. มีความรูภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ตลอดจนมีความรูและทักษะทางคอมพิวเตอรที่ใชงาน
ไดดี
6. เปนผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณของการเปนขาราชการที่ดีจน
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
*ทั้งนี้ กรมสามารถกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม*
18 กรมกําหนดอายุของผูสมัครหรือไม ก.พ. มิไดกําหนดคุณสมบัติดานอายุของผูส มัครแตอยางใด ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกรมที่จ ะ
กําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งกรมก็มิไดกําหนดวาควรมีอายุเทาใดเชนกัน แตมีขอสังเกตวา
ผูสมัครควรมีอายุไมเกิน 50 ป โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา คือ เริ่มแรกผูสมัครจะตองเขา
สูกระบวนการคัดเลือกตามระบบ HiPPS และเมื่อผานการคัดเลือก (ประมาณ 1 ป) ขั้นตอน
ตอไปกรมจะตองวางแผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ กรณีผูที่ดํารงตําแหนงในระดับ
ชํานาญการแลวอาจมีระยะเวลาในการพัฒนาไมนอยกวา 2-4 ป หรือระยะเวลาขั้นต่ํา ที่ ก.พ.
กําหนดไวตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ทั้ง นี้ ขึ้นอยูกับการศึกษาและประสบการณในการ
ทํางานที่ผานมาของขาราชการผูนั้น รวมทั้งตองมีระยะเวลาในการสั่งสมผลงานเพื่อประเมินคา
งานเพื่อขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเปนระดับชํานาญการพิเศษประมาณอีก 6 ป
19 ขาราชการระดับปฏิบัติการ หรือระดับ มีสิทธิ์สมัคร แตเมื่อไดรับการพิจารณาใหเขาสูระบบ HiPPS แลวควรกลับมาปฏิบัติราชการใน
ชํา นาญการที่ กํ า ลัง ลาศึ ก ษาทั้ ง ทุ น ระยะเวลาที่กรมกําหนด เพราะมิฉะนั้นจะทําใหการพัฒนาตองลาชาออกไป
สว นตัว และทุ น รั ฐบาลมี สิ ท ธิส มั ค ร
หรือไม
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การสรรหาและคัดเลือก (ตอ)
ที่

คําถาม

20 ขาราชการที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.
กําหนด ประสงคจ ะสมั ค รคัดเลือ ก
เพื่อเขาสูร ะบบ HiPPS ตองเตรียม
ตัวอยางไรบาง

21 กรมมี ก ารสนั บ สนุ น ให ข า ราชการ
เตรียมพรอมความรู และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษกอนเขาสูระบบ HiPPS
อย า งไร และสถานที่ จั ด ทดสอบ
ภาษาอั ง กฤษที่ ก.พ. กํ า หนด มี ที่
ใดบาง

คําตอบ

1. ตองมีผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณที่ผานมาโดยเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก (80%) ขึ้นไป
2. ตองมีผลการทดสอบความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
อยางใดอยางหนึ่งเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.กําหนด โดยผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึง
วันปดรับสมัคร ดังนี้
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน หรือ
- ผลคะแนนภาษาอัง กฤษ TOEFL ไมต่ํา กวา 500 คะแนน (paper-based) หรือ 173
คะแนน (computer-based) หรือ 61 คะแนน (internet-based) หรือ
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไมต่ํากวาระดับ 6 หรือ
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ (DVIFA) ประเภท
Practical Test ไมต่ํากวารอยละ 60
3. ผูสมัครตองเขียนเรียงความในใบสมัครภายใตคําถามที่ ก.พ.กําหนด และเรียงความนั้น
ตองแสดงถึงสมรรถนะที่พึงประสงคสําหรับ HiPPS อยางนอย 5 ใน 7 ของสมรรถนะที่ ก.พ.
กําหนด ดังนี้
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์
(6) ความผูกพันตอระบบราชการ
(2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(7) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
(3) การบริการที่ดี
(8) การมองในภาพรวม
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและ
(9) การอุทิศตนเพื่อสังคม
จริยธรรม
(10) การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
(5) การทํางานเปนทีม
(11) มุงมั่นในการเรียนรูและพัฒนา
*หรือวิธีการอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด*
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมไดพิจารณาอนุมัติใหขาราชการซึ่งมีคุณสมบัติ และประสงค
จะสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเขาสูระบบ HiPPS รุนที่ 9 สามารถเบิกคาธรรมเนียมจากตน
สังกัดเพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนสําหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยใหเบิกคาใชจาย
ไดไมเกินคนละ 1 ครั้ง และสถานที่จัดทดสอบที่ ก.พ.กําหนด มีดังนี้
ภาษาอังกฤษ
ศูนยสอบ
คาธรรมเนียมการสอบ
CU-TEP/
ศู น ย วิ ช าการแห ง จุ ฬ าลงกรณ ผูส มั ค รตองลงทะเบี ยนพร อมชําระเงิ น
มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี ๘ 600 บาท ดวยตนเอง ทาง Internet ผาน
TOEFL
ชั้น ๓ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน ระบบ online ทางเว็บไซต CU-ATC
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
IELTS
-ศูนยทดสอบของ British Council ผูสมัครจะตองลงทะเบียนพรอมชําระเงิน
Bangkok (Test Centre) สอบที่ ดวยตนเอง เพื่อเปนคาธรรมเนียมในการ
โรงแรมแลนมารค และเชียงใหม สอบ ประมาณ 6,000 บาท เนื่องจาก
-IDP Education Service Co.,
คาใชจ ายในการลงทะเบี ยนค อนขางสู ง
Ltd.-Thailand (Test Centre)
ผูสมัครควรจะตองเสนอตนสังกัดพิจารณา
สอบที่อาคารซีพี (สีลม) /เชียงใหม ในการจัดสรรงบประมาณกอนลงทะเบียน
หาดใหญ และขอนแกน
ประเภท
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ -ใหสํานัก/กองสงรายชื่อผูประสงคจะสมัคร
Practical
วโรปการ
HiPPS รุนที่ 9 พรอมจองวันสอบและชําระ
Test
คาธรรมเนียมการสอบคนละ 300 บาท
-สวนฝกอบรม รวบรวมรายชื่อและประสาน
งานเพื่อจองที่นงั่ สอบ/วันสอบเปนกลุม
ตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนดไมนอยกวา
2 สัปดาห และเปนผูโอนเงินเขาบัญชี
สถาบัน
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การสรรหาและคัดเลือก (ตอ)
ที่

คําถาม

คําตอบ

22 ใครเปนผูคัดเลือกขาราชการเพื่อเขา เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูสมัคร ก.พ.ไดกําหนดให อ.ก.พ. กรม หรือ
สูระบบ HiPPS
คณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมแตงตั้ง หรือกรมแตงตั้งเปนผูพิจารณาคัดเลือกและ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
23 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือ ก การแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อใหกระบวนการคัดเลือกมีความคลองตัว อ.ก.พ.กรม หรือ กรม
องค ป ระกอบควรมี ใ ครบ า ง และ สามารถมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการทั้งหมดได
หนาที่ของคณะกรรมการมีอะไรบาง องคประกอบคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
1. ประธาน : ควรเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูที่หัวหนาสวนราชการมอบหมาย
2. รองประธานกรรมการ : ควรเปนรองหัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานัก/กองที่
กํากับดูแลงานนโยบายและยุทธศาสตร
3. กรรมการ : ควรเปนผูอํานวยการสํานัก/กอง และผูเชี่ยวชาญในกรม
4. ฝายเลขานุการ : ควรเปนหนวยงานการเจาหนาที่ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่ ประกอบดวย
1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการเพื่อเขาสูระบบ HiPPS
2) ดําเนินการคัดเลือกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และรายงาน อ.ก.พ.กรมเพื่อทราบ
3) แตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการ เพื่อชวยในการดําเนินการคัดเลือกไดตามความจําเปน
และเหมาะสม
4) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
24 ปจ จัยสูค วามสํ าเร็จ ในการนํ าระบบ 1. ดานนโยบาย : ผูบริหารของกรมตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคน
HiPPS ไปดําเนินการ รวมทั้งวิธีการ และการบริหารกําลังคนคุณภาพ
ลดหรื อ กํ า จั ด ความแปลกแยกของ 2. ดานการสื่อสาร : ควรตองมีการประชาสัมพันธใหกับขาราชการในกรมใหมีความรูและ
ข า ร า ช ก า ร ใ น ร ะ บ บ ป ก ติ แ ล ะ ความเขาใจเกี่ยวกับระบบฯ อยางถูกตอง และเขาใจตรงกันวาเปาหมายสุดทายของระบบฯ
ขาราชการที่อยูในระบบ HiPPS
เพื่อ “สวนราชการ” มิใช “ตัวบุคคล”
3. การมีสวนรวม : ผูอํานวยการสํานัก/กอง ควรมีสวนรวมในการสรรหาขาราชการเขาสูระบบ
HiPPS และกําหนดแนวทางการพัฒนากําลังคนของกรมเพื่อจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณ
4. หนวยงานการเจาหนาที่ (ดาน HR) : หัวหนาทีมงานของผูรับผิดชอบระบบฯ ควรมี
ความรูเกี่ยวกับภาพรวมของบทบาทภารกิจและเปนที่ยอมรับในกรม
25 สามารถสงรายชื่อขาราชการเพื่อเขา ไมได กรมสามารถสงรายชื่อขาราชการเพื่อเขารับการคัดเลือกไดไมเกินโควตาเทานั้น หรือ
รับการคัดเลือกของสํานักงาน ก.พ. 100% เมื่อเทียบกับตําแหนงผูบริหารระดับสูงทั้งหมดของกรม (ประมาณ 87 คน)
ไดมากกวาโควตาของกรมหรือไม
26 ขั้นตอนการคั ดเลื อกขาราชการเพื่ อ การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 โดยกรม ขึ้นอยูกับวากรมตองการ
เขาสูระบบ HiPPS ของสวนราชการ ขาราชการอยางไร โดยสามารถกําหนดหลักเกณฑทั่วไปได เชน
สามารถกํ าหนดหลั ก เกณฑ และวิ ธี -การเขียนและนําเสนอโครงการพัฒนางานหรือองคกร
การคัดเลือกอะไรบาง
-การทดสอบภาษาอังกฤษ (ขอเขียน/สัมภาษณ)
-การประเมินสมรรถนะหลักที่จําเปน (การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพจริยธรรม ความรวมแรงรวมใจ และภาวะผูนํา) หรือสมรรถนะที่พึง ประสงค
สําหรับขาราชการ HiPPS ที่ ก.พ. กําหนด
27 กรณีที่ไมมีขาราชการในกรมผานการ ยังอยู โดยอาจมีการจัดทําปรับปรุงกรอบการสั่งสมประสบการณ หรือเตรียมการระบบอื่น ๆ
คัดเลือกของสํานักงาน ก.พ. กรมยัง ไปกอนได โดยใหสงรายชื่อขาราชการเขารับการคัดเลือกไดใหมในครั้งถัดไป
อยูในระบบ HiPPS หรือไม
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การสรรหาและคัดเลือก (ตอ)
ที่

คําถาม

คําตอบ

28 แนวทางและขั้นตอนการคัดเลือกที่ การคัดเลือก ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ
ก.พ.กําหนด ประกอบดวยอะไรบาง ขั้นตอนที่ 1 : ดําเนินการคัดเลือกโดยกรม
1. ประกาศรับสมัคร และประกาศหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการเพื่อเขาสูระบบ
HiPPS
2. ตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1
3. ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่กรมหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งเปนผูกําหนด ตามแนวทางของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ไดแก
- ที่ นร 1003/ว 42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
- ที่ นร 1003/ว 4 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554
- ที่ นร 1003/ว 1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555
- ประกาศสํานักงาน ก.พ.
4. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 แลวแจงผลการคัดเลือกพรอมเหตุผลเสนอ
กรมเห็นชอบ และสงรายชื่อให ก.พ. ดําเนินการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2
4. รายงานผลการคัดเลือกตอ อ.ก.พ. กรมเพื่อทราบ
ขั้นตอนที่ 2 : ดําเนินการคัดเลือกโดย ก.พ.
1. ก.พ. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2
2. ก.พ.ดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีการประเมินที่ ก.พ. กําหนด เพื่อใหสวนราชการมีมาตรฐาน
ที่ใกลเคียงกัน โดยวิชาที่ ก.พ. ใชในการคัดเลือก และเกณฑผานการคัดเลือก มี 2 วิชา ไดแก
2.1 วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) เกณฑผานการพิจารณา
ไมต่ํากวา 50 คะแนน
2.2 เมื่อสอบผานวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการตาม 2.1 แลวตองเขารับการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ที่ ก.พ.กําหนด
4. ก.พ. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก (ขั้นตอนที่ 2) เพือ่ เปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
5. ใหขาราชการที่ผานการคัดเลือกยืนยันการเขาสูร ะบบ HiPPS และประเมินตนเองตาม
แบบฟอรมและวิธีการประเมินที่ ก.พ. กําหนด
6. HiPPS เขารับการปฐมนิเทศ
29 กลุมขาราชการประเภทใดบางที่มีสิทธิ ประเภทกลุมขาราชการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดใหมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ประกอบดวย
สมัครเขารับการคัดเลือกตามระบบ 4 กลุม ไดแก
HiPPS และตองเขารับการทดสอบ 1) กลุมขาราชการทั่วไป ตองเขารับการทดสอบ 2 วิชา ไดแก
1.1 วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
วิชาอะไรบาง
1.2 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงสําหรับผูที่สอบ
ผานวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ ตามขอ 1.1
2) กลุมนักเรียนทุนรัฐบาลตามความตองการของกรม (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ตอง
เขารับการทดสอบ 1 วิชา ไดแก การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของ ขาราชการผูมีผล
สัมฤทธิ์สูง
3) กลุมผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย (New Wave) ตองเขารับการทดสอบ 1 วิชา ไดแก
วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
4) กลุมนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (กลุมนี้ยังไมมีในกรม โดยตองเขารับการทดสอบ
วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) )
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ หรือกรอบการสั่งสมประสบการณ
ที่

คําถาม

คําตอบ

30 ทํ า ไมต อ งจั ด ทํ า กรอบการสั่ ง สม กรอบการสั่งสมประสบการณ หรือ Experience Accumulation Framework – EAF เปน
ประสบการณ ก อ นกระบวนการ เสมือนแผนความกาวหนาในอาชีพที่เปนภาพรวมของขาราชการในระบบ HiPPS ของกรม
คัดเลือก
ซึ่งจะทําใหทราบวาขาราชการในระบบ HiPPS ของกรม จะตองมีคุณสมบัติ ความรู พฤติกรรม
และสมรรถนะจําเปนอะไรบาง
31 ก ร ม จํ า เ ป น ต อ ง มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง การแตงตั้งคณะทํางานฯ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรมวาตองการดําเนินการในรูปแบบใด โดยการ
คณะทํ า งานจั ด ทํ ากรอบการสั่ ง สม จัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณใหประสบความสําเร็จจําเปนตองมีทีมงานที่ประกอบดวย
ผูที่มีประสบการณ ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรของหนวยงานและทิศทาง
ประสบการณหรือไม
การวางแผนกําลังคนของกรม ทั้ง นี้ การแตง ตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อใหเกิดความคลองตัว
ซี่ง อ.ก.พ. กรม หรือกรมสามารถมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการทั้งหมดได
องคประกอบคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
1. ประธาน : ควรเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูที่หัวหนาสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย
2. รองประธานกรรมการ : ควรเปนรองหัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานัก/กอง
ที่กํากับดูแลงานนโยบายและยุทธศาสตร
3. กรรมการ : ควรเปนผูอํานวยการสํานัก/กอง และผูเชี่ยวชาญในกรม
4. ฝายเลขานุการ : ควรเปนหนวยงานการเจาหนาที่ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อํานาจหนาที่ ประกอบดวย
1) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํากรอบการสั่ง สมประสบการณของกรมชลประทาน รวมทั้ง
พัฒนากรอบการสั่งสมประสบการณใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจของกรม
2) ศึ ก ษา วิ เ คราะห และกํ า หนดเส น ทางความก า วหน า ในสายอาชี พ รายบุ ค คลของ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตามกรอบการสั่งสมประสบการณของกรมชลประทาน
3) ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหสอดคลองกับ
กรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล
4) ตั้งคณะทํางานยอยเพื่อชวยในการดําเนินการจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณไดตาม
ความจําเปนและเหมาะสม รวมทั้งใหคณะทํางานยอยสามารถดําเนินการจัดตั้งกลุมยอยและ
ประสานงานในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย แลวรายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะทํางานฯ ทราบ
5) เสนอผลการดําเนินงานตอฝายบริหาร
6) ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
32 กรอบการสั่งสมประสบการณ ควรจะ 1. มีการกําหนดตําแหนงเปาหมาย และสาระของการเรียนรู
ตองประกอบอะไรบาง
2. มีการหมุนเวียนงานทั้งในและระหวางสํานัก/กองตาง ๆ
3. มีการมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ในโครงการที่สําคัญ หรือโครงการรวมทั้งในและนอกกรม
หรือหนวยงานเอกชน
4. มีการสงเสริมใหมีการฝกอบรม ดูงานทั้งในและตางประเทศ
5. มีการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนผูปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น รวมทั้งภาคเอกชน
6. มีการจัดใหมีระบบพี่เลี้ยงและการสอนงาน
7. มีการกําหนดสาระการเรียนรูและการมอบหมายงานภายใตกรอบการสั่งสมประสบการณ
โดยมุงเนนงานที่มีความทาทาย ยุงยากและซับซอน มากกวางานที่ ขาราชการระดับเดียวกัน
ในระบบปกติไดรับ
8. มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการสําหรับ HiPPS ในแตละรอบของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับกรอบการสั่งสมประสบการณ
33 ใครเปนผูกําหนดตําแหนง เปาหมาย ฝายบริหารของกรม หรือคณะกรรมการที่กรมมอบหมายใหทําหนาที่กําหนดนโยบายและ
ของกรอบการสั่งสมประสบการณ
แผนการพัฒนากําลังคนของกรม
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ หรือกรอบการสั่งสมประสบการณ (ตอ)
ที่

คําถาม

34 กรอบการสั่งสมประสบการณกําหนด
ใหมีร ะยะเวลาการพัฒนา 7-8 ป
เทานั้นหรือไม จะเพิ่ม-ลดระยะเวลา
การพัฒนาไดหรือไม
35 ใครเป น ผู ส อนงาน/พี่ เ ลี้ ย งให กั บ
ขาราชการที่อยูระบบ HiPPS

36 ใครเปนผูเลือกเสนทางความกาวหนา

ในอาชี พ ของข า ราชการในระบบ
HiPPS

37 แนวทางการพัฒนาตามระบบ HiPPS
ของกรม ประกอบดวยอะไรบาง

คําตอบ

การเพิ่ม-ลดระยะเวลาการพัฒนา
ระยะเวลา 7–8 ป เปนระยะเวลาขั้นต่ําที่ ก.พ.กําหนดตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงจาก
สายงานเริ่มตนจากระดับปฏิบัติการ/หรือระยะเวลา 2-4 ป ในระดับชํานาญการ แตอยางไร
ก็ตามระยะเวลาสามารถเพิ่ม-ลดไดขึ้นอยูกับวากรมจะใชขอมูลการศึกษาและประสบการณ
ในการทํางานของแตละบุคคลหรือไม อยางไร
Coach & Mentor
ระดับปฏิบัติการ : ผูสอนงาน (Coach) จะเปนผูบังคับบัญชาระดับตน (ระดับ 7/8) โดยเนน
การแนะนําเกี่ยวกับเนื้องานเทคนิคในการทํางาน เพื่อใหไดผลการปฏิบัติงานตามที่ตองการ
ระดับชํานาญการ : เปนชวงของการเลือกวาจะเนนดานบริหารหรือการเปนผูเชี่ยวชาญ โดย
จะมีพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปอยางนอย 2 ระดับ ทําหนาที่แนะนํา
ในภาพที่กวางขึ้นในดานการวางแผนความกาวหนาในสายงาน วัฒนธรรมการทํางานของกรม
การพัฒนาทั้งดานการทํางานและชีวิตสวนตัว
การเลือกเสนทางกาวหนาในอาชีพ ประกอบดวย
-กรมชลประทาน
-ตัวขาราชการในระบบ HiPPS และ
-สํานักงาน ก.พ.
โดยตองทําความตกลงรวมกัน ดังนี้
ระดับปฏิบัติการ : เปนชวงเวลาเรียนรูงานที่เปนพื้นฐาน ซึ่งทําใหขาราชการในระบบ HiPPS
ไดศึกษาถึงความตองการและความสามารถของตนเอง และในขณะเดียวกัน กรมไดทราบถึง
ความสามารถของขาราชการดวยเชนกัน
ระดับชํานาญการ : ซึ่งเปนชวงเวลาที่จะสรางความชัดเจนของเสนทางความกาวหนา ซึ่งมี
หลักการในการเลือกตามลําดับ ดังนี้
1) ความตองการกําลังคนของกรม
2) ความตองการของขาราชการในระบบ HiPPS
3) ความสามารถของขาราชการในระบบ HiPPS
แนวทางการพัฒนาตามระบบ HiPPS ของกรม ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1. การพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.พ. กําหนด : เพื่อให HiPPS มีสมรรถนะและทักษะที่สําคัญและ
จําเปนตอการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับขาราชการแตละบุคคล เชน การฝกอบรม การประชุม
เชิงปฏิบัติการ ทุนฝกอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงาน เปนตน
2. การพัฒนาตามกรอบการสั่งสมประสบการณโดยกรมชลประทาน : เปนการพัฒนา HiPPS
แตละคน โดยผานการหมุนเวียนงานในลักษณะการปฏิบัติงานจริง (On the job Training)
การสอนงานของผูบังคับบัญชาระดับตน/หัวหนางาน หรือการพัฒนาในชั้นเรียน (In-class
Training) โดยระยะเวลาการพัฒนาของแตละบุคคลขึ้นอยูกับขอมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางานที่ผานมาของแตละบุคคล
3. การพัฒนาตามหลักสูตรที่กรมกําหนด : เปนการเตรียมงานสําหรับกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อ ให HiPPS ไดมีก ารพั ฒนาตนเองไปพรอ ม ๆ กับ การปฏิ บัติง านตามหนา ที่ที่ไ ดรั บ
มอบหมายอยา งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และนํา สิ่ ง ที่ เรี ย นรู ไ ปประยุ ก ตใ ชใ นการทํา งานจริง ใน
หนวยงาน
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 HiPPS เปนผูเลือกเปาหมายการพัฒนาและศึกษากรอบ EAF ที่เลือกการพัฒนาในระยะ
ยาว เพื่อพัฒนาเพิ่มเติมใหมีทักษะในระดับสูงขึ้น ดําเนินการ ดังนี้
-วางเปาหมายการพัฒนาทั้งระยะยาวและระยะสั้น แลวหารือกับผูบังคับบัญชาตนสังกัด
-เทียบเคียงกับประสบการณการทํางานและผลงานที่ผานมากับรายละเอียดในกรอบ EAF
และนําขอมูลประกอบการจัดทําแผนความกาวหนาในอาชีพ หรือกรอบ EAF รายบุคคล
-จัดทํา IDP เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อขอคําแนะนํา และจัดทําเปนแผนการพัฒนาในระยะสั้น
ใหสอดคลองกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) และการพัฒนาระยะยาว เพื่อพัฒนา
เพิ่มเติมใหมีทักษะในระดับสูงขึ้น
 ผูอํานวยการสํานัก/กอง โดยศึกษาแผนความกาวหนาในอาชีพ หรือกรอบการสั่งสม
ประสบการณรายบุคคลกอนมอบหมายงานเพื่อจะไดทราบพื้นฐานของ HiPPS ดําเนินการ ดังนี้
-ตองมีพื้นฐานความรู ทักษะและประสบการณในการสรางผลงานอะไรบาง
-พิจารณาวามีงาน/โครงการใดบางที่จะมอบหมายใหปฏิบัติ เพื่อใหมีโอกาสไดเรียนรูงาน
ทักษะงานและประสบการณ รวมทั้งพฤติกรรมบงชี้และสมรรถนะที่จําเปนในการทํางาน
โดยหารือกับผูบังคับบัญชาระดับตน (Mentor) ของ HiPPS โดยใหศึกษากอนมอบหมายงาน
-ศึกษาแผนความกาวหนาในอาชีพลวงหนา 3 เดือนกอนระยะเวลาที่ HiPPS จะตองหมุนเวียน
ไปปฏิบัติงานในหนวยงานถัดไป เพื่อความตอเนื่องของการเรียนรูงานระหวางงานสํานัก/กอง
ที่ปฏิบัติงานปจจุบันกับการทํางานในสํานัก/กองที่จะไปปฏิบัติในลําดับถัดไป
-ลงนามเห็นชอบวา HiPPS มีความรูงาน ทักษะการทํางาน รวมถึงผลงานที่ตรงตามแผนความ
กาวหนาในอาชีพที่กําหนดไวอยางครบถวน และอาจใหความเห็นเพิ่มเติมเพื่อประโยชนใน
การพัฒนา HiPPS ตอไป
 Mentor& Coach ทําหนาที่เปน Ficilitator ดําเนินการ ดังนี้
-ทําหนาที่หลักในการสอนงาน (Coach) โดยมุงเนนที่ความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับ
การทํางาน ความรูดานเทคนิคในการทํางานเปนหลัก
-ใหคําปรึกษาและตัดสินใจเพื่อเปรียบเทียบประสบการณการทํางานและผลงานที่ผานมากับ
กรอบ EAF วาองคความรู ทักษะหรือพฤติกรรมบงชี้ใดที่กําหนดตรงกับสิ่งที่ HiPPS ไดเรียนรู
ครบถวนแลว และสามารถยกเวนไมตองเรียนรูเพิ่มเติม
-หารือผูอํานวยการสํานัก/กองเพื่อตัดสินใจในการมอบหมายงาน โดยคํานึงถึงโอกาสให HiPPS
ไดแสดงพฤติกรรมการทํางานที่สะทอนวามีความรู ทักษะและสมรรถนะที่กําหนดไว
-มอบหมายงานให HiPPS และบริหารผลการปฏิบัติงาน ตั้งแตการวางแผนปฏิบัติงาน/พัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน / ติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
และการประเมินในภาพรวมของ HiPPS
-ใหความเห็นในการปรับแกกรอบ EAF ในภาพรวม
 ผูบริหารดับสูง มีหนาที่ ดังนี้
-ทําหนาที่ในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับระบบ HiPPS ในองคกรใหไปในทิศทางเดียวกัน
-กํากับดูแลความกาวหนาในการพัฒนาของ HiPPS แตละคนใหเปนไปตามกรอบ EAF และ
แผนความกาวหนาในอาชีพรายบุคคล หรือกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล
-สนับสนุนใหมีการหมุนเวียนงานอยางเปนรูปธรรม
-เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการปรับแกกรอบการสั่งสมประสบการณในภาพรวม
 ฝายการเจาหนาที่ หรือทีมงานดาน HR หรือผูท ี่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่ ดังนี้
-เปนผูมีบทบาทสําคัญในการขยายความคิด สรางความเขาใจ และเชื่อมโยงระบบ HiPPS ให
สอดรับกับการพัฒนาขาราชการผูมีสมรรถนะสูงของกรมในการทําหนาที่เปนนักทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพที่จะทําหนาที่ในการสรางการเปลี่ยนแปลงดานกําลังคนใหเกิดขึ้นและเสริมสรางบทบาท
ของการเปนหุนสวนในการทํางานรวมกับฝายบริหารในดานการเตรียมกําลังเพื่อการผลักดัน
ภารกิจขององคกร โดยทําหนาที่เปนผูบริหารการดําเนินการในภาพรวม
-ติดตามการพัฒนาของ HiPPS แตละคนวามีความสอดคลองกับกรอบการสั่งสมประสบการณ
/แผนความกาวหนาในอาชีพรายบุคคล หรือกรอบการสัง่ สมประสบการณรายบุคคล
-นําเสนอขอมูลกับฝายบริหาร เมื่อเกิดปญหาในการดําเนินการ
-เปนที่ปรึกษาใหกับผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ
11
รวบรวมคําถาม-คําตอบการบริหารกําลังคนคุณภาพกรมชลประทาน โดยสวนฝกอบรม สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

38 ใครเปนผูมีบทบาทสําคัญในการวาง
แผนความก า วหน า ในอาชี พ ราย
บุค คล หรือกรอบการสั่ง สมประสบ
การณ ร ายบุ ค คลให ป ระสบความ
สําเร็จ

คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ หรือกรอบการสั่งสมประสบการณ (ตอ)
ที่

คําถาม

39 เทคนิ ค การจั ด ทํ า กรอบการสั่ ง สม
ประสบการณหรือการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพในระยะยาว ตองเตรียมการ
และดําเนินการอยางไรบาง

คําตอบ

1. จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของหนวยงานภายใน ประกอบดวยภารกิจ 2
ประเภท คือ
ประเภทแรก ไดแก ภารกิจหลัก (Core Function) และภารกิจสําคัญ (Semi-core Function)
เปนงานที่ตองอยูในสํานัก/กอง/กลุมนั้น ๆ เทานั้น จึงจะสามารถเรียนรูความรูงานกระบวน
การเทคนิค และฝกฝนทักษะในการทํางานนั้น ๆ ได โดยเฉพาะงานพื้นฐานที่จําเปนสําหรับ
การทํางาน ไมวาจะดํารงตําแหนงใด ๆ ก็ตาม
ประเภทที่ 2 ไดแก ภารกิจสนับสนุน (Supporting Function) เปนงานที่จําเปนสําหรับการ
ดําเนินงานในองคกร มีความเฉพาะดาน ตองอาศัยทักษะเฉพาะดานในการทํางาน แตความรู
พื้นฐานไมจําเปนตองรูในระดับที่ปฏิบัติงานเชิงลึก โดย HiPPS สามารถเรียนรูผานการทํางาน
ในขณะที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานหลัก หรืออาจจะเรียนรูในรูปแบบของการจัดฝกอบรม
ระยะสั้น เชน
*งานดานงบประมาณ ควรทราบกระบวนการในการตั้งงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน/
พัสดุ เปนตน
*งานดานสารเสนเทศ ควรทราบเกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานตาง ๆ ทราบวิธีการ หรือขั้นตอน
เกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการของผูใชโปรแกรม เปนตน
2. จัดทํารายละเอียดความรูงาน ทักษะงานของสํานัก/กองตาง ๆ ภายใน โดยใหผูรับผิดชอบ
ดานงานการเจาหนาที่ของแตละสํานัก/กองจัดทําขอมูลเกี่ยวกับความรู ทักษะและสมรรถนะ
ที่จําเปนในการทํางานในหนวยงานยอยของตนเอง โดยผูอํานวยการสํานัก/กอง จะทําหนาที่
เปนผูกลั่นกรองขอมูล ในภาพรวมของสํานัก/กอง โดยพิจ ารณาจัดลําดับความสําคัญของ
ความรู หรือทักษะงานที่มีความจําเปนภายในสํานัก/กองตนเอง และรวบรวมใหสวนฝกอบรม
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การกําหนดตําแหนงเปาหมาย : การเลือกตําแหนงเปาหมาย
ลําดับแรก : เลือกตามความตองการกําลังคนของกรม เพื่อใหกรมมีกําลังคนคุณภาพเพื่อ
ผลักดันภารกิจของหนวยงานในอนาคต
ลําดับสอง : เลือกตามความสามารถและศักยภาพของ HiPPS แตละคนที่จะพัฒนาตาม
กรอบการสั่งสมประสบการณของตําแหนงเปาหมาย
ลําดับสาม : เลือกตามความตองการของ HiPPS โดยใหรวมหารือกับฝายการเจาหนาที่
หัวหนางาน และผูอํานวยการสํานัก/กอง เพื่อเลือกกรอบ EAF ของตําแหนงเปาหมายให
เหมาะสมกับความตองการของกรม และของ HiPPS เอง
ทั้งนี้ การเลือกกรอบ EAF ขึ้นอยูกับนโยบาย แนวทางการทํางานของฝายบริหาร รวมทั้ง
วัฒนธรรมของกรม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมของกรมเปนปจจัยสําคัญ
กรณีที่ 1 : กําหนดโดยฝายบริหาร
ขอดี : จัดทํากรอบ EAF มีความรวดเร็ว
ขอเสีย : ขาดการมีสวนรวมอาจทําใหการหมุนเวียนงานและการพัฒนาไมมีประสิทธิภาพ
กรณีที่ 2 : HiPPS เปนผูเลือก โดยหัวหนางานเปนที่ปรึกษา
ขอดี : HiPPS มีโอกาสเลือกเสนทางความกาวหนาไดเอง และหัวหนางานรูสึกมีสวนรวมใน
การพัฒนาตั้งแตเริ่มตน
ขอเสีย : 1. กรณีที่หัวหนางานไมเขมแข็ง อาจแนะนําหรือไมสามารถโนมนาว HiPPS ใหเลือก
กรอบที่เปนความตองการกําลังคนของกรม และตรงกับความรูค วามสามารถของ
HiPPS ได
2. ขาดการมีสวนรวมของหัวหนางานในอนาคตตามกรอบการพัฒนา ซึ่งอาจสงผล
ใหไมไดความรวมมือและการสนับสนุนจากหัวหนางาน ในอนาคต เมื่อ HiPPS
ตองหมุนเวียนงานไปสํานัก/กองอื่น
(มีตอ)
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ หรือกรอบการสั่งสมประสบการณ (ตอ)
ที่

คําถาม

คําตอบ

39 เทคนิ ค การจั ด ทํ า กรอบการสั่ ง สม
กรณีที่ 3 : HiPPS เปนผูเลือก โดยมีคณะทํางานเปนที่ปรึกษา
ประสบการณหรือการวางแผนพัฒนา ขอดี : 1. สามารถจัด HiPPS ตามความตองการกําลังคนของกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศักยภาพในระยะยาว ตองเตรียมการ
2. หัวหนาทั้งในปจจุบันและในอนาคตใหการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาตาม
และดําเนินการอยางไรบาง
กรอบ EAF
(ตอ)
ขอเสีย : ตองใชระยะเวลาในการกําหนด EAF รายบุคคล
*หมายเหตุ ปจจุบันกรมเลือกในกรณีที่ 3*
4. การกําหนดภาพรวมเสนทางการหมุนเวียนงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ มี
แนวทางในการกําหนดเสนทางการหมุนเวียนงาน ดังนี้
-โดยมุงเนนการเรียนรูในลักษณะผานการปฏิบัติงานจริง (On the job training) เพื่อใหเกิด
การสั่งสมประสบการณทั้งในดานความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางานที่จําเปนตอ
การดํารงตําแหนงเปาหมายตามที่กําหนดไวไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ มีระดับการพัฒนา
ที่แตกตางกัน 3 ระดับ ไดแก ระดับพื้นฐาน ระดับสูงและระดับเปนเลิศ ที่จะเอื้อตอภาพรวม
ของการพัฒนา HiPPS หรือเปาหมายสุดทาย ซึ่งเปนการเตรียมให HiPPS มีความพรอมที่จะ
ดํารงตําแหนงเปาหมายนั้นในอนาคต
-ใหคํานึงความแตกตางตามลักษณะงาน รวมทั้งวัฒนธรรมของแตละองคกรในหลาย ๆ กรณี
ซึ่งอาจมีสายงานที่คลายคลึงกัน อาจมีการกําหนดเสนทางในการหมุนเวียนงานที่แตกตางกันได
5. เปรียบเทียบขอมูลภูมิหลังกับรายละเอียดในการสั่งสมประสบการณ โดยทําความเขาใจ
และตกลงในรายละเอียดการจัดทํากรอบ EAF โดยหนวยงานการเจาหนาที่ของสํานัก/กอง
เปนผูรับผิดชอบและดําเนินการ ดังนี้
-จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ EAF และรายละเอียดของขอมูลภูมิหลังของ HiPPS ลวงหนา
เพื่อการตัดสินใจวาขอมูลภูมิหลังของ HiPPS มีความสอดคลอง หรือเทียบ เคียงกับองคความรู
ทักษะ สมรรถนะ และตัวบงชี้พฤติกรรมของรายละเอียดในกรอบ EAF หรือไม ซึ่งเปนขั้นตอนที่
ใชเวลานาน เนื่องจาก HiPPS มีความเขาใจไมครบถวนเกี่ยวกับรายละเอียดที่กําหนดในกรอบ
EAF และเขาใจผิดวาสอดคลองกับประสบการณการทํางานที่ผานมา
-จัดประชุมคณะทํางานฯ ของสํานัก/กอง เพื่อวิเคราะหและหาขอสรุปรวมกันระหวางหัวหนา
งาน หรือผูบังคับบัญชาระดับตน/ผูสอนงาน (Mentor & Coach) ของ HiPPS รวบรวมสงให
สวนฝกอบรม สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
40 การวางแผนพัฒนาศักยภาพ HiPPS 1. วิเคราะหความตองการและกําหนดตําแหนงในระดับที่เปนเปาหมายในการพัฒนา
มีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร
2. กําหนดกรอบการสั่งสมประสบการณทั่วไปในภาพรวมของตําแหนงเปาหมาย
3. จัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล
4. จัดทําบันทึกขอตกลงในการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
5. ระบุแนวทางการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่สําคัญและจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการเรียนรูในลักษณะผานการปฏิบัติงานจริง (On the job training)
เพื่อใหเกิดการสั่งสมประสบการณทั้งในดานความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางาน
ที่จําเปนตอการดํารงตําแหนงเปาหมายตามที่กําหนดไวไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ
6. กําหนดเปาหมายสําหรับการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
41 หลักการในการวางแผนการพัฒนา หลักการวางแผนการพัฒนาที่แตกตางกันตามที่ ก.พ. กําหนด มี 3 ระดับ ไดแก
หรือกรอบการสั่ง สมประสบการณ ระดับพื้นฐาน (Fundamental) หมายถึง ความสามารถในระดับความรูพื้นฐานทั่วไปใน
สํา หรับ HiPPS ทั้ง ระยะยาวและ การปฏิบัติหนาที่เนนองคความรูโดยทั่วไป
ระยะสั้น ตามที่ ก.พ. กํา หนด มีกี่ ระดับสูง (Advance) หมายถึง ความสามารถในระดับที่ประยุกตใชองคความรูพื้นฐานกับ
ระดับ อะไรบาง
งานลักษณะตาง ๆ ได สามารถคิดวิเคราะห และตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ไดดวยตนเอง
ระดั บเป นเลิ ศ (Benchmarked) หมายถึ ง ความสามารถในระดั บที่เกี่ ยวเนื่ องกั บองค
ความรูใหม นวัตกรรม รวมถึงความสามารถในระดับที่เป นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร ที่ตองใชการศึกษาเฉพาะในทางลึก
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ หรือกรอบการสั่งสมประสบการณ (ตอ)
ที่

คําถาม

คําตอบ

42 ขาราชการตามระบบ HiPPS จะได ขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาสูระบบนี้ จะไดรับการพัฒนาเพื่อเติบโตไปเปนหนึ่งในสี่
รับ การพัฒ นาไปสูเ ปา หมายตามที่ ประเภท ไดแก
ก.พ. กําหนด มีกี่ประเภท อะไรบาง (1) ประเภทผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Specialist Type) หมายถึง ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ที่มีขีดความสามารถ และความเชี่ยวชาญสูงเฉพาะทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเชี่ยวชาญใน
เชิงเทคนิคโดยมีความสามารถเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดถึงระดับเปนเลิศ (Benchmarked)
ทั้งนี้ความสามารถในเรื่องเฉพาะดังกลาวไดรับการยอมรับ และตระหนักรู (Recognized) ใน
แวดวงวิชาการ สาธารณะหรือในระดับกระทรวง
(2) ประเภทผูชํานาญการ (Expert Type) หมายถึง ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีขีดความ
สามารถในเนื้องานหลายดาน (อยางนอย 2 ดาน) ที่ไมจํากัดเฉพาะงานดานใดดานหนึ่ง และ
ความสามารถแตละดานนั้นอยูในระดับสูง (Advanced) โดยรองรับงานในหนวยราชการที่
คอนขางจะเนนความรอบดาน (Generalist) ในงานวิชาการ หรืองานนโยบายมากกวาความ
เปนเลิศทางเทคนิคเฉพาะดาน
(3) ประเภทผูบริหาร (Manager Type) หมายถึง ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีขีดความ
สามารถที่มุงเนนในการบริหารจัดการผสมผสานเขากับเนื้องานในสวนงานของตน โดยรองรับ
งานที่มีลักษณะเปน Generalist ที่ตองเนนการบริหารจัดการเขามาเปนสวนสําคัญ
(4) ประเภทที่สามารถพัฒนาไดเกินกวาประเภทใดประเภทหนึ่ง (Superstar Type) หมายถึง
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงที่มีขีดความสามารถเปนขาราชการไดทั้งประเภทผูเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ ประเภทชํานาญการและประเภทผูบริหาร หรือไดอยางนอยสองในสามประเภท
ขาราชการประเภทนี้จัดเปนขาราชการที่มีความยืดหยุนสูง (High Flexibility and High
Mobilization) ที่หนวยราชการสามารถมอบหมายภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานไดอยาง
หลากหลาย ไมจํากัดเฉพาะงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
43 กรอบการสั่ง สมประสบการมีค วาม ความเชื่อมโยงอนาคตของกรม กับอนาคตของขาราชการ HiPPS คือ
เชื่อมโยงอนาคตของกรม กับอนาคต -เปนเครื่องมือการบริหารความกาวหนาในอาชีพ
ของขาราชการ HiPPS อยางไรบาง -มีการระบุองคค วามรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการมุงไปสูตําแหนงเปาหมายในอนาคต
พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดที่สะทอนพฤติกรรมหรือผลงานที่จําเปนตองแสดงเพื่อพิสูจนวาแตละ
คนมีองคความรูและทักษะดังกลาวในระดับที่เพียงพอ
-ผสานดวยเทคนิคการวิเคราะหงาน (Job Analysis) กับวิเคราะหเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ (Career Path Analysis)
-สรางศักยภาพของกรมในการวิเคราะหกําลังคนเชิงยุทธศาสตรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
-เปนเครื่องมือสําหรับขาราชการในการอางอิงวางแนวทางการพัฒนาตนเอง
-เปนเครื่องมือการพัฒนากําลังคนใหกับฝายบริหาร ผูบังคับบัญชา และฝายการเจาหนาที่
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
-มีความยืดหยุนสําหรับการออกแบบและปรับปรุง (Customized and Flexible) ใหเหมาะสม
สอดคลองกับลักษณะโครงสรางองคกร สายอาชีพ และบริบทของกรม
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
จัดทําบันทึกขอตกลงในการทํางานสําหรับ HiPPS เปนรายป (แผนพัฒนาระยะสั้น)
ที่

คําถาม

คําตอบ

44 ทําไมตองจัดทําบันทึกขอตกลงในการ บันทึกขอตกลงในการทํางาน หรือ Performance Agreement เปนรูปแบบที่กรมกําหนดขึ้น
ทํางาน
เพือ่ ใชเปนเครื่องมือในการมอบหมายงาน การสอนงาน การติดตามงาน และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ HiPPS ของแตละบุคคลเปนรายป ทั้งนี้ บันทึกขอตกลงของ HiPPS จะตอง
สอดคลองกับกรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคลดวย
45 กรมมีการจัดทําบันทึกขอตกลงใน
เพื่อชวยใหกรม และผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาขาราชการ HiPPS ไดใชในการวางแผนการ
การทํางานขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาขาราชการอยางเปนระบบ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการติดตามผล
อะไร
การดําเนินงานของสํานัก/กองที่เกี่ยวของ โดยบันทึกขอตกลงตองสอดคลองกับกรอบการสั่งสม
ประสบการณรายบุคคล
46 องคประกอบของบันทึกขอตกลงใน เพื่อใหการปฏิบัติงานของ HiPPS เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่กําหนดไวในขอตกลง ควรมี
การทํางาน ควรตองมีอะไรบาง
องคประกอบที่ชัดเจน ดังนี้
-หนวยงานที่ไปปฏิบัติ : ใหระบุสํานัก/กอง หรือสวน/ฝาย/โครงการ/กลุม ภายในสํานัก/กอง โดย
มีเปาหมายในการพัฒนาที่แตกตางกันมี 3 ระดับ เชนเดียวกับกรอบการสั่งสมประสบการณราย
บุคคล ประกอบดวย ระดับพื้นฐาน ระดับสูง และระดับเปนเลิศ
-ผูสอนงาน : ระบุชื่อผูสอนงาน ชื่อตําแหนงการบริหาร และชื่อตําแหนงในสายงาน
-ระยะเวลา : กําหนดระยะเวลาวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดในการเรียนรูงาน/การสอนงาน ในรอบ 1
ป โดยใหระบุวันเดือนปที่เรียนรูงาน/การสอนงานสําหรับการปฏิบัติงานหรือมอบหมายงานใหแก
HiPPS เพื่อประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตั้งแตตนรอบการประเมิน คือ รอบที่ 1 : วันที่
1 ตุลาคม-31 มีนาคม และรอบที่ 2 : วันที่ 1 เมษายน–30 กันยายน เชนเดียวกับขาราชการ
ปกติทั่วไป
-น้ําหนัก : กําหนดงานที่ปฏิบัติทั้งหมดเทากับรอยละ 100 โดยใหน้ําหนักงานแตละงานเปน
สัดสวนตามความสําคัญที่เห็นชอบรวมกัน เชน งาน ก. น้ําหนัก 30 งาน ข น้ําหนัก 40 งาน ค
น้ําหนัก 15 และงาน ง น้ําหนัก 15 รวมกันเทากับ 100 (ใหคิดน้ําหนักแตละรอบการประเมิน
หรือรอบ 6 เดือน รวมกันเทากับ 100)
-รูปแบบที่ใชในการประเมิน : ไดแก
1) ดานทักษะ/ความรู (แบบทดสอบ/การสัมภาษณ/การจําลองงาน หรือการมอบหมาย
งานเปนชิ้น)
2) ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (มาตรวัดเชิงพฤติกรรม หรือระดับพฤติกรรมในการทํางาน
ซึ่งสามารถนําขอมูลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือผลการประเมินสมรรถนะและการ
วางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามรูปแบบที่กรมกําหนด)
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน : การสังเกต การทดสอบความรู ความสามารถ การประเมิน
ผลงาน การใชแบบตรวจสอบผลงาน (Check List) ฯลฯ เปนตน
ในกรณีที่ตองการศึกษาหรือเรียนรูดวยตนเอง โดยไมตองไปปฏิบัติงานประจํา (ถามีเพิ่มเติม) :
ใหระบุเชนเดียวกับบันทึกขอตกลงที่กําหนดไวแลว โดยใหทําบันทึกไวเปนหลักฐานแนบทาย
บันทึกขอตกลง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเชนกัน
*ทั้ง นี้ สามารถกําหนดขอตกลงรูปแบบอื่นที่กรมสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการ
ติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม*
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ที่

คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
จัดทําบันทึกขอตกลงในการทํางานสําหรับ HiPPS เปนรายป (แผนพัฒนาระยะสั้น) (ตอ)
คําถาม

47 ตัวชี้วัด คืออะไร และกรมควรจะมีการ
กําหนดตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย
ไวในบันทึกขอตกลงหรือไม หากตอง
กําหนดคาเปาหมายตามระบบ HiPPS
ผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ของแตละชิ้น
งานตามที่ไดรับมอบหมาย ควรมีค า
เปาหมายในระดับใด และใครเปนผู
กําหนดตัวชี้วัดผลงานและคาเปาหมาย
นั้น

คําตอบ

ตัวชี้วัด คือ สิ่งที่ผูบังคับบัญชาและขาราชการ HiPPS ไดตกลงกันวาจะใชเปนตัวชี้วัดเพื่อแสดงให
เห็นวางานที่ HiPPS ปฏิบัติสําเร็จตามที่ไดตกลงกันหรือไม ทั้งนี้ ตัวชี้วัดจะตองสอดคลองกับผล
สําเร็จของงานที่กําหนดไวในแตระดับ โดยสามารถเลือกไดทุกมิติหรือมิติใดมิติหนึ่งหรือมากกวา
หนึ่งมิติที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ใน 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 : ดานปริมาณ (เปนการวัดวา HiPPS ปฏิบัติงานเปนจํานวนเทาไหร) เชน จํานวน
รายงาน....../ จํานวนการดําเนินการของ..............ที่แลวเสร็จ
มิติที่ 2 : ดานคุณภาพ (เปนการกําหนดวา HiPPS มีผลการปฏิบัติงานดีอยางไร) เชน ความถูกตอง/
ความครบถวนสมบูรณ/การนําไปใชประโยชน (อาจวัดเปนรอยละของความถูกตอง..... ) เปนตน
มิติที่ 3 : ดานความทันเวลา (เปนการกําหนดความเร็ววา HiPPS ควรปฏิบัติไดรวดเร็วเพียงใด
โดยกําหนดเปนจํานวนคน/สัปดาห/เดือนที่งานแลวเสร็จ) เชน รอยละของ.....ทันเวลาที่กําหนด
มิติที่ 4 : ดานคาใชจาย (เปนการกําหนดการลดคาใชจายในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจรวมถึงการ
ลดขั้นตอน การลดเวลา หรือการลดงบประมาณ) เชน รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได หรือ
ผลผลิตที่ผลิตเพิ่มขึ้นโดยใชงบประมาณเทาเดิม หรือมีตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง
การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามระบบ HiPPS
ให HiPPS และ Mentor & Coach พิจารณาตกลงรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายการ
ปฏิบัติงานเปน 5 ระดับ ใหชัดเจน และควรตองสอดคลองกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กรมกําหนด (ชป.135) ในแตละรอบการประเมินเชน เดียวกับ
ขาราชการปกติทั่วไป ทั้งนี้ คาเปาหมายของผลการปฏิบัติงานของ HiPPS จะตองไดผลงานแตละ
ชิ้นงานที่มอบหมายไมต่ํากวาระดับคาเปาหมายที่ระดับ 4 คือ คาเปาหมายที่มีความยากปานกลาง
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)
ที่

คําถาม

คําตอบ

48 คําวาพี่เลี้ยง (Mentor) ในความหมาย  ระบบพี่เลี้ยงเปนสวนหนึ่งของระบบ HiPPS แตสามารถนําระบบดังกลาวไปปรับใชกับ
และคําจํากัดความตามระบบ HiPPS ขาราชการผูมีศักยภาพสูง หรือขาราชการอื่น ๆ ในกรม ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งในการบริหารและ
คืออะไร
การถายทอดองคความรูภายในองคกร และเปนวิธีการในการเตรียมความพรอมดานกําลังคนที่ดี
ที่สุด และประหยัดงบประมาณ
 คําวาพี่เลี้ยง (Mentor) หมายถึง ที่ปรึกษาที่ไวใจได ครู (Tutor) ผูฝก (Coach) / เปนผูที่
อาวุโสกวา และเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากทุกคนในองคกรวาเปนผูมีประสบการณ ความรู
และมีความมุงมั่นที่จะใหการสนับสนุนและแนวทางเพื่อใหผูไดรับการดูแล (Mentee) ประสบ
ความสําเร็จในสายวิชาชีพของเขา
 เปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของการจัดทําแผนพัฒนาเฉพาะรายบุคคล (Individual
Development Plan : IDP) สําหรับ HiPPS ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
1. การประเมินหาชองวางในการพัฒนา (Asses)
2. การกําหนดวิธีการเรียนรู/การพัฒนา (Acquire)
3. การปรับใชในการปฏิบัติงานจริง (Apply)
เพื่อชวยให HiPPS
-สามารถประเมินชองวางในการพัฒนาไดอยางเจาะจงและครอบคลุมทุกประเด็นสําคัญของ
สมรรถนะหลักและการสั่งสมประสบการณที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ HiPPS
-การเพิ่มเติมความรูและประสบการณที่จําเปน
-มีโอกาสปรับความรูใหมใหใชในการปฏิบัติงานจริง
-ใหขอคิดเห็น/ขอมูลยอนกลับเพื่อประเมินผลการพัฒนา
49 ผูสอนงาน/พี่เลี้ยง ตามระบบ HiPPS ผูสอนงานหรือ Coach : ทําหนาที่เปนผูสอนงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทํางานเพื่อเสริม
มีความแตกตางอยางไร
สราง และพัฒนาองคค วามรูและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน โดยเนนความรู
ความชํานาญและประสบการณในงานเฉพาะซึ่งมีความรูในเชิงลึก
จุดประสงค -เนนความสามารถในการทํางาน ทางเทคนิคและขั้นตอนในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายระยะเวลาใดเวลาหนึ่งใหบรรลุผลสําเร็จ (ระยะสั้น)
บทบาท
-เปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจตามสายงาน และไดรับการยอมรับวามีความ
ชํานาญดานเทคนิคในงานที่สอน
ใหคําปรึกษา -เนนสอนงานเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการทํางานที่ไดรับมอบหมายระยะเวลา
ใดเวลาหนึ่งเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความสัมพันธ -เปนหัวหนางาน ทีทําหนาที่เปนผูสอนงานและสิ้นสุดลง ตามระยะเวลาของ
การสอนงาน
ผลตอบแทน -ไดผลงานที่มีคุณภาพ และไดสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
พี่เลี้ยงหรือ Mentor : ทําหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษาในภาพรวมของการพัฒนาความกาวหนา
ในอาชีพ และติดตามประเมินผลการพัฒนา โดยมีการทํางานที่หลากหลายหรือรับผิดชอบในภาพ
กวางเชน กํากับดูแลฝาย/กอง/สํานักมากกวา 2 แหง เขาใจวัฒนธรรม/สามารถกําหนดแนวทาง
การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ/ไดรับการยอมรับจากคนสวนใหญภายในองคกร มีคุณธรรม
และมีความรูความเชี่ยวชาญ
จุดประสงค -เนนการพัฒนาระยะยาว
บทบาท
-เปนแบบอยางที่ดี และใหกําลังใจ
ใหคําปรึกษา -สอนงานในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวของความกาวหนาในอาชีพและดูแลเรื่องการวางตัว
ในการทํางาน
ความสัมพันธ -ตองเกิดจากความสมัครใจทั้ง 2 ฝาย และสิ้นสุดลงเมื่อ HiPPS พัฒนาสําเร็จ
ตามเปาหมาย
ผลตอบแทน -สรางเครือขายและการถายทอดองคความรูในองคกรและลดอุปสรรคในการพัฒนา
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) (ตอ)
ที่

คําถาม

คําตอบ

50 การให ข อมู ล ย อนกลั บ ตามระบบพี่  สิ่งที่พี่เลี้ยงควรทํา คือ
เลี้ยง สิ่งที่พี่เลี้ยงควรทําและไมควรทํา -บอก HiPPS อยางจริงใจ
คืออะไร
-ใหขอมูลยอนกลับที่สมดุล ทั้งขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงและขอมูลยอนกลับเชิงบวก
ถาเปนไปไดพยายามเนนที่การใหขอมูลยอนกลับเชิงบวกมากกวา
-ใหคําชมที่เจาะจงโดยกลาวถึงสิ่งที่ HiPPS พูด หรือกระทําจริง ๆ และบอกวาทําไมทานจึงคิดวา
สิ่งนั้นมีประสิทธิภาพ
-ใหขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงที่เจาะจง โดยการทบทวนให HiPPS ฟงวาเขาพูดหรือทําอะไร
/ ใหคําแนะนําสําหรับวิธีการใหม / อธิบายวาทําไมทานจึงแนะนําวิธีนี้/ให HiPPS เปนผูรับผิดชอบ
ในการแกไขดวยตนเอง
-พยายามหาขอดีของ HiPPS เพื่อจะไดนํามาแสดงความชื่นชมอยางจริงใจ
-กระตุนให HiPPS พยายามขอขอมูลยอนกลับจากผูอื่นดวย เชน เพื่อนรวมงาน ลูกคาทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน และผูบังคับบัญชาโดยตรง และหัวหนาของหนวยงานอื่น
 สิ่งที่พี่เลี้ยงไมควรทํา คือ
-ใหขอมูลยอนกลับที่คลุมเครือไมมีขอมูล หรือตัวอยางที่ชัดเจน
-กลาวชมโดยที่ทานไมไดรูสึกเชนนั้นจริง ๆ / เดาวาทําไม HiPPS จึงทําเชนนั้น
-เนนแตขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุง / ใชคําพูดวา “บอยครั้งที่คุณ” หรือ “คุณไมเคย....เลย”
-คิดวาตัวทานเองคือคนเดียวที่ควรใหขอมูลยอนกลับกับ HiPPS
51 ระบบพี่เ ลี้ยงมีประโยชนต อองคก ร  ประโยชนตอพี่เลี้ยง คือ
อยางไร
-โอกาสที่จะชวยใหพันธกิจและคานิยมหลักของหนวยงานประสบความสําเร็จ
-ความพึงพอใจสวนตัวทีไดมีสวนชวยในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
-ประสบการณในการหลอหลอมพัฒนาบุคลากรซึ่งเปนสวนหนึ่งของสมรรถนะหลักของผูบริหาร
-ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานจากการที่ไดรับเลือกเปนพี่เลี้ยง/ทําใหงานที่ทํามีคุณคายิ่งขึ้น
-ไดแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่น/ไดสรางเครือขายความสัมพันธเพิ่มขึ้น/อาจไดรับความชวยเหลือ
ในอนาคต
 ประโยชนตอ HiPPS คือ
-ไดสั่งสมประสบการณเพิ่มขึ้นในแงของความรู วัฒนธรรม พันธกิจ คานิยมหลัก และนโยบาย
ของหนวยงานที่ตนสังกัดอยู / ไดเห็นแบบอยางที่ดี / ไดใกลชิดกับผูบริหารระดับสูง
-เพิ่มพูนความมั่นใจในตนเอง และรูสึกในความสําคัญของตนเอง
-ไดเรียนรูเพิ่มเติมในสถานการณที่ปลอดภัย โดยการสังเกตและรับขอแนะนําจากพี่เลี้ยงแทนที่
จะเรียนรูดวยการลองผิดลองถูก / ไดรับฟงความคิดเห็นยอนหลับเกี่ยวกับแนวความคิด/
วิธีการในการทํางานของตน
-เปนจะเริ่มตนของการเติบโตในสายอาชีพ
 ประโยชนตอหนวยงานและองคกร คือ
-รักษา HiPPS ไวได / พัฒนาปลูกฝงทักษะของการเปนผูบริหารในอนาคต
-เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน / สรางความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
-เปนวิธีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่ใชในการลงทุนนอย
-เปนการเตรียมผูมีสมรรถนะหลักใหพรอมสําหรับการทดแทนอัตรากําลังในอนาคต
-เรงพัฒนาบุคลากรใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของหนวยงาน
-เปนกลยุทธและกลไกหนึ่งในการถายทอดและปลูกฝง HiPPS ใหเกิดความผูกพันตอพันธกิจ
ขององคกรและชวยองคกรใหผานพนอุปสรรคไปได
-เปนสะพานเชื่อมโยงระหวางโลกของการเรียนรูจ ากหองเรียน/ทฤษฎี สูโลกของการประยุกตใช/
ปฏิบัติ / กลยุทธในการกระตุนใหเกิดการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองของ HiPPS
-ผลการปฏิบัติง านของ HiPPS ดีขึ้น และความสําเร็จ ของโครงการหรืองานที่มอบหมายให
HiPPS รับผิดชอบ
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนสําหรับ HiPPS
ที่

คําถาม

คําตอบ

52 การเสริมสรางแรงจูง ใจเกี่ยวกับ ค า -ครม. ไดมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบในหลักการและสาระสําคัญเกี่ยวกับการเลื่อน
ตอบแทนในระบบ HiPPS มีหลักการ เงินเดือนขาราชการผูไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
อยางไร
ตามระบบ HiPPS โดยให HiPPS ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ใหไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
จากการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติ ในอัตรารอยละ 1 ของฐานในการคํานวณตอรอบการประเมิน
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับกรณีพิเศษแลว ตองไมเกินรอยละ 6 ของฐานใน
การคํานวณ โดยมี HiPPS ที่ไดรับการเงือนเงินเดือนกรณีพิเศษดังกลาว ไมเกินรอยละ 15 ของ
จํานวน HiPPS ที่มีอยูในกรม ในกรณีที่เศษการคํานวณจํานวนคนดังกลาว เทากับ 0.5 หรือสูง
กวา ใหปดเปน 1 คน ซึ่งปจจุบันกรมมี HiPPS รุนที่ 3-7 รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน
-การคํานวณ 15x12 = 1.8 ใหปดเศษเปน 2 คน
100
ดังนั้น HiPPS ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน ควรใหไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น จากการเลื่อน
เงินเดือนปกติ อีก 1% จํานวน 2 คน
-เทียบเคียงผลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ไดรับการประเมินในระดับดีเดนทุกคน เพื่อ
เสริมสรางแรงจูงใจที่เปนธรรมในภาพรวมของกรม
-แจงผลให ก.พ. ทราบ
53 กรมจะใช ง บประมาณสํ า หรั บ การ การเบิกจายงบประมาณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการเลื่อนเงินเดือนให HiPPS มีดังนี้
เลื่ อนเงิ นเดื อนใ นร ะบ บ HiPPS 1) ใชเงินงบประมาณของกรม โดยไมรวมอยูในวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนปกติ
อยางไร
2) กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ 1) ใหนําเงินเหลือจายจากงบรายจายอื่น ๆ ที่กรมไดรับ
การจัดสรร โดยปฏิบัติตามนัยของหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0702/ว 114 ลงวันที่ 23
สิงหาคม 2549 เรื่อง ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
*กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดขอ 1) และขอ 2) ใหจัดสรรเงินงบประมาณจากรายจายงบกลาง
รายการเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการจากกรมบัญชีกลาง*
54 ขาราชการที่ยังปฏิบัติงานอยูในระบบ HiPPS จะตองมีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
HiPPS จะตองมีคะแนนผลการประเมิน ในระหวางที่อยูในระบบ HiPPS มีคะแนนผลการปฏิบัติงานต่ํากวาเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
การปฏิบัติงานเทาใด จึงจะสามารถ จะตองจากระบบ ดังนี้
อยูในระบบตอไปได หรือการออก กรณีที่ 1 : ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงระดับปฏิบัติการ
จากระบบนี้
-มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวาระดับดีมาก (80%) 2 ครั้ง ติดตอกัน
-มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวาระดับดีมาก (ต่ํากวา 80%) เปนครั้งที่ 3
-มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวาระดับดี (ต่ํากวา 70%)
กรณีที่ 2 : ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงระดับชํานาญการ มีผลการปฏิบัติงานต่ํากวา
ระดับดีมาก (80%) เพียงครั้งเดียวตองออกจากระบบ
*ดังนั้น ขาราชการทั้งระดับปฏิบัติการและชํานาญการ จะตองคะแนนผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 80% ขึ้นไป จึงจะสามารถอยูในระบบ HiPPS ตอไปได*
สําหรับกรณีอื่น ๆ ที่ออกจากระบบ HiPPS ไดแก
-HiPPS ลาออกจากระบบเองโดยสมัครใจ
-ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ
-โอนไปสวนราชการอื่น (สามารถเปน HiPPS ในสวนราชการอื่นไดตามเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด)
55 ใครเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS)
ของขาราชการในระบบ HiPPS
ผูบังคับบัญชาระดับตน (Mentor & coach) ที่มีขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงไปปฏิบัติอยูใน
สัง กั ด หรื อกรมอาจแตง ตั้ง คณะกรรมการกลั่ นกรอง/ผู ที่ไ ดรั บมอบหมาย กํ ากั บดู แลการ
ดําเนินงานระบบ HiPPS ในภาพรวมเปนผูรวมประเมินผลการปฏิบัติงานดวย
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คําถาม-คําตอบ ในระบบขาราชการผูม ีผลสัมฤทธิ์สูง
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ที่

คําถาม

56 กรมมี วิ ธี ก ารอย างไรที่ จ ะ สร า ง
เ ส น ท า ง ค ว า ม ก า ว ห น า ใ ห กั บ
ขาราชการเพื่อ กาวไปสูตํ าแหนง ใน
ระดับที่สูงขึ้นในระบบ HiPPS

คําตอบ

สํา นัก งาน ก.พ. ได มีห นัง สือ ที่ นร 1008/ว 40 ลงวั นที่ 30 กัน ยายน 2553 แจ ง
หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ
เปนระดับชํานาญการพิเศษได สําหรับผูที่อยูในระบบ HiPPS ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
1. หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงานของตําแหนงเปลี่ยน แปลง
เพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับชํานาญการและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว
17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
2. ใหกําหนดตําแหนงเปนการเฉพาะคราว เพื่อแตงตั้งผูที่อยูในระบบ HiPPS ที่ผานการ
พัฒนา และมีค วามรูค วามสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และมีผ ลงานที่มีคุ ณภาพสูง เปน ที่
ประจักษ ตามเงื่อนไขหลักของกรอบการสั่งสมประสบการณในระบบ HiPPS และเมื่อผูดํารง
ตําแหนงพนไป ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิม โดยการปรับปรุงตําแหนงเฉพาะคราว
ดังกลาวที่มีผลทําใหคาใชจายบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ใหใชงบประมาณเหลือจายของกรมโดยไมตอง
ยุบเลิกตําแหนงวางมีเงิน
3. ตองไมมีตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษวาง
ตามบันทึกที่ สพบ.1211/2553 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ซักซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการสําหรับผูที่อยูในระบบ
HiPPS มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. ในกรณีที่มีตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษวาง จะตองพิจารณาไวรองรับผู
ที่อยูในระบบ HiPPS กอน โดยผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรั บ
ตําแหนง
2. ในกรณีที่ไม มีตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษวาง จะต องปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงที่ผูมีผลสัมฤทธิ์สูงครองอยูใหเปนระดับชํานาญการพิเศษเปนการเฉพาะคราว
โดยจะตองดําเนินการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่
ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปใหกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิม
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