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คานา
สำนักงำน ก.พ. ได้พัฒนำระบบข้ ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ High Performance and
Potential System : HIPPS ขึ้นเพื่อสร้ำงควำมพร้อมให้แก่ข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูงอย่ำงเป็นระบบโดยเน้นที่
กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนจริง (Workplace Learning) และเสริมด้วยกลไกกำรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน
กำรสอนงำนและกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม เพื่อให้ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถเติบโตเป็นข้ำรำชกำรระดับสูงได้อย่ำงมีคุณภำพในเวลำที่เหมำะสม ทำให้
องค์กร/หน่วยงำน มีบุคลำกรที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอยู่กับหน่วยงำนเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้ผลักดันภำรกิจต่ำง ๆ ให้
ประสบควำมสำเร็จ
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ ได้ น ำระบบข้ ำ รำชกำรผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง (High Performance and
Potential System) มำใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรก ำลั ง คนคุ ณ ภำพ (Talent Management)
ภำยใต้ร ะบบข้ำ รำชกำรผู้ มีผ ลสั มฤทธิ์สู ง ตั้ง แต่รุ่ นที่ 11 จนถึง ปัจจุบั น โดยมีวั ตถุป ระสงค์ในกำรพัฒ นำ
ข้ำรำชกำรที่เป็นคนเก่ง คนดี อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเตรียมควำมพร้อม ให้เป็นผู้นำที่มีคุณภำพใน
จำนวนที่เพียงพอสำหรับกำรเป็นผู้บริหำร ผู้เชี่ยวชำญขึ้นไปในอนำคต และเพื่อรองรับกำรขำดแคลนกำลังคน
คุณภำพในอนำคต
กำรจั ดทำ คู่มือ แนวทำงกำรสรรหำและคัดเลื อกข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ ระบบข้ำรำชกำรผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยำ ครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ดำเนินกำรศึกษำจำกเอกสำรเดิม ตลอดจนกำรรวบรวม
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมำจัดทำเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำร เพื่อเป็นแนวทำงให้กับ ข้ำรำชกำรที่
สนใจ ตลอดจนผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ องนำไปใช้ ในกำรปฏิ บัติ ง ำนได้อ ย่ำ งถูก ต้ อง และเป็ น
ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนตำมระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยำสืบไป
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คู่มือแนวทางสรรหาและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อบริหารข้าราชการกลุ่มกาลังคนคุณภาพ
(High Performance and Potential System : HIPPS)
ระบบข้ ำ รำชกำรผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง (High Performance and Potential System : HIPPS)
เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหำรกำลังคนที่มีคุณภำพของภำครำชกำร ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของ
แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และให้ เกิดผลต่อกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำน
บุคคลภำครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง เข้ำมำทำงำนในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถ
เจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถ และผลสัมฤทธิ์ของงำนของแต่ละบุคคล ตำมบทบัญญัติมำตรำ ๒๕๘ แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ โดยเน้นกระบวนกำรใช้ศักยภำพ กำรพัฒนำและ
กำรเรี ย นรู้ ในระยะยำวและต่อเนื่ อง ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง และเสริมด้วยกลไกกำรสับเปลี่ ยนหมุนเวียนงำน
กำรสอนงำน ตลอดจนกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม เพื่อให้ข้ำรำชกำรกลุ่มดังกล่ำวได้มีเวทีในกำรแสดงศักยภำพ
และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ อันจะส่งผลให้สำมำรถเติบโตเป็นข้ำรำชกำรระดับสูงได้อย่ำงมีคุณภำพ
ในเวลำที่เหมำะสม
1. หลักการของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
๑) กำรวำงแผนกำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำครัฐ
๒) กำรสรรหำและกำรประเมินที่เป็นระบบและเข้มข้น
๓) กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
๔) กำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
๕) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของระบบต้องสอดคล้องกับระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ภำครัฐในภำพรวม
2. วัตถุประสงค์ของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
๑) เพื่อ จู ง ใจผู้ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีผ ลงำนที่ก่ อให้ เ กิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่อ ภำรกิ จของรั ฐ
ให้สำมำรถเจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถ
๒) เพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรผู้มีศักยภำพสูงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
๓) เพื่อเตรีย มผู้ น ำซึ่งมีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม และประสบกำรณ์ส ำหรับตำแหน่ง
ประเภทบริหำร ประเภทอำนวยกำร และประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป
3. เป้าหมาย
๑) เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรทรั พยำกรกลุ่มกำลังคนคุณภำพของระบบ
รำชกำร
2) เพื่อ ให้ ส่ ว นรำชกำรสำมำรถคั ดกรองคุ ณลั กษณะของ ‘คนที่ใ ช่ ’ ส ำหรั บส่ ว นรำชกำร
ครอบคลุมทั้งมิติคนดี คนเก่ง และคนคุณภำพซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมำะสมต่อกำรเป็นข้ำรำชกำร ผู้มี
ผลสั มฤทธิ์สู งของแต่ล ะส่ ว นรำชกำร โดยมีสั ดส่ ว นของผู้ นำรุ่นใหม่และผู้ ที่ มีควำมพร้อมส ำหรับกำรดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้นเพียงพอ และอย่ำงต่อเนื่อง (Talent and Successor Inventory)
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4. การสรรหา
4.๑) วิธีการสรรหา มี ๒ วิธี ดังนี้
๑) ผู้บังคับบัญชำระดับต้นที่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนเป็นผู้เสนอรำยชื่อข้ำรำชกำรที่
มีคุณสมบัติตรงตำมที่กำหนดต่อผู้บังคับบัญชำระดับสำนัก กองหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำสำนักหรือกอง เพื่อให้ควำมเห็นชอบ
๒) ข้ำรำชกำรผู้มีคุณสมบัติตรงตำมที่กำหนดสมัครด้วยตนเอง โดยผู้บังคับบัญชำระดับ
สำนัก กองหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำสำนักหรือกองให้ควำมเห็น
4.๒) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑) เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
หรือระดับชำนำญกำร
(๑) กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ต้องมีอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำสองปี หรือ
(๒) กรณี บ รรจุและแต่งตั้ งด้ว ยคุณ วุฒิ ปริญญำโทหรื อปริญญำเอก หรื อคุณวุฒิ
อย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี หรือ
(๓) กรณี ได้ รั บคุ ณ วุฒิ ป ริญ ญำโท หรื อ ปริ ญ ญำเอกที่ ตรงตำมคุ ณ สมบั ติ เฉพำะ
สำหรับตำแหน่งเพิ่มขึ้น ต้องมีอำยุรำชกำรตำม (๒)
๒) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดอย่ำงน้อย ๑ ปี
๓) มีผลงำนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบปีที่ผ่ ำนมำ
โดยในแต่ละรอบอยู่ในระดับดีมำกขึ้นไป
๔) มีควำมรู้ และทักษะทำงภำษำต่ำงประเทศตำมที่สำนักงำน ก.พ. กำหนดในระดับ
ดีมำก และทำงคอมพิวเตอร์ในระดับที่ใช้งำนได้ดี
๕) เป็นผู้ที่มีศักยภำพที่เหมำะสมสำหรับกำรพัฒนำ
๖) เป็นผู้มีควำมประพฤติดีปฏิบัติตนอยู่ในจรรยำและระเบียบวินัย
ทั้งนี้ อ.ก.พ. กรมฯ คณะกรรมกำรที่ อ.ก.พ. กรมแต่งตั้ง หรือคณะกรรมกำรที่หัวหน้ำ
ส่ ว นรำชกำรแต่ ง ตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี อำจประกำศก ำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรคั ด เลื อ กเพิ่ ม เติ ม ได้
ตำมควำมเหมำะสม
5. การคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก
5.1) คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงของกรมอุตุนิยมวิทยำ ทำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศ
สำนักงำน ก.พ. และประกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำ โดยพิจำรณำจำกมิติกำรคัดเลือก ดังนี้

คู่มือแนวทางสรรหาและพัฒนาข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยา I ๓

1. ตำรำงมิติกำรคัดเลือก
มิติการคัดเลือก

องค์ประกอบ

เครื่องมือ

1.มิติศักยภำพ

(1) ควำมสำมำรถ
ทำงเทคโนโลยี
ดิจิทัล

 ICDL Workforce Basics

(2) ควำมสำมำรถ
ทำงภำษำ ทั้งนี้
ผลคะแนนควำม
สำมำรถทำง
ภำษำต้องมีอำยุ
ไม่เกิน 2 ปี



เกณฑ์

(ประกอบด้ ว ย 2 ไม่ ต่ ำกว่ ำ ร้ อ ยละ 80
หลักสูตร ได้แก่ (1) Computer and Online ในแต่ละหลักสูตร
Basics และ (2) Application Basics) หรือ
 IC3 Digital Literacy Certification
(ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ (1)
Computing Fundamentals และ (2) Key
Applications) หรือ
 แบบทดสอบสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัลของ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)
(Thailand Professional Qualification
Institute : TPQI) (ประกอบด้วย 2 หลักสูตร
ได้แก่ (1) Level ๑ และ (2) Level ๒
ภำษำอังกฤษ
- CU – TEP หรือ
- TOEFL หรือ

-ไม่ต่ำกว่ำ 60 คะแนน

- IELTS หรือ

- ไม่ต่ำกว่ำระดับ 6

- DIFA TES หรือ

- ทักษะกำรอ่ำนและ
กำรฟังไม่ต่ำกว่ำระดับ
B1+ ของข้อสอบ
Module ที่1 ซึ่ง
ประกอบด้วยทักษะกำร
อ่ำน (Reading) และ
ทักษะกำรฟัง
(Listening) ซึ่งต้องเป็น
กำรสอบในครั้งเดียวกัน

-ไม่ต่ำกว่ำ 173
คะแนน
(Computer - based)
หรือไม่ต่ำกว่ำ 61
คะแนน (Internet based)
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มิติการคัดเลือก

องค์ประกอบ

เครื่องมือ
ภำษำเยอรมัน
- Goethe – Zertifikat หรือ
 ภำษำฝรั่งเศส
- DELF หรือ
 ภำษำสเปน
- DELE หรือ


(3) คุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค์ ข อง
ข้ำรำชกำรผู้ มีผ ล
สัมฤทธิ์สูง
(4) คุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค์ ข อง
ส่วนรำชกำร
2. ผลงำน

เกณฑ์
-ไม่ต่ำกว่ำระดับ B2
ตำม Common
European
Framework of
Reference for
Language (CEFR)



ภำษำจีน
- HSK หรือ

-ไม่ต่ำกว่ำ HSK ระดับ
4



ภำษำญี่ปุ่น
- JLPT หรือ

-ไม่ต่ำกว่ำ JLPT ระดับ
N2

แบบประเมิ น สมรรถนะ (ส ำนั ก งำน ก.พ. ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50
ดำเนิ น กำรจั ด ทดสอบ (ก ำหนดเพี ย ง 1 วั น ) (เพื่อใช้ประกอบกำร
โดยจะมีหนังสือมำยังกรมอุตุนิยมวิทยำ)
คัดเลือก)
สัมภำษณ์

ส่ ว นรำชกำรก ำหนด
โดยเกณฑ์ ไ ม่ ต่ ำกว่ ำ
ร้อยละ 60

(1) ผลกำรปฏิบัติ ใบสมัคร
รำชกำรในรอบปี
ที่ผ่ำนมำ (2 รอบ
กำรประเมิน)

ได้ ร ะดั บ ดี ม ากขึ้ น ไป
ทั้ง 2 รอบกำรประเมิน

(2) ผลงำนสำคัญ ใบสมัคร
1 ปีย้อนหลัง

ส่ ว นรำชกำรก ำหนด
(ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60)

(3) แนวคิดเพื่อ
พัฒนำงำน

ส่ ว นรำชกำรก ำหนด
(ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60)

ใบสมัคร
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5.2) กำรกำหนดเกณฑ์คะแนน
กรมอุตุนิ ย มวิทยำ จะต้องกำหนดสั ดส่ ว นน้ำหนักในมิติศักยภำพให้ มีน้ำหนักตำมที่
ส ำนั กงำน ก.พ. กำหนด และต้อ งทำกำรประเมินในทุก องค์ประกอบ และกำหนดเกณฑ์คะแนนในแต่ล ะ
องค์ประกอบ ดังนี้ (*ค่ำคะแนนจะปรับตำมควำมเห็น และมติของคณะกรรมกำรฯ ในแต่ละปีเพื่อสอดคล้องกับ
สำนักงำน ก.พ.)
องค์ประกอบ
1. มิติศักยภาพ
1.1 ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีดิจิทัล
1.2 ควำมสำมำรถทำงภำษำ
1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของส่วนรำชกำร
1. บริกำรที่ดี
2. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
3. กำรทำงำนเป็นทีม
4. ควำมผูกพันต่อหน่วยงำน
5. กำรอุทิศเพื่อสังคม
1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้ำรำชกำรผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
(สำนักงำน ก.พ. ทดสอบ)
2. มิติผลงาน
2.1 ผลกำรปฏิบัติรำชกำร 2 รอบกำรประเมิน
2.2 ผลงำนสำคัญ 1 ปีย้อนหลัง
2.3 อื่นๆ เช่น แนวคิดเพื่อพัฒนำงำน ฯลฯ

คะแนน
100
เกณฑ์ตำมที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด
เกณฑ์ตำมที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด
100
20*
20*
20*
20*
20*
เกณฑ์ตำมที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด
100
20*
50*
30*

5.3) กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
คณะกรรมกำรตำมข้ อ 5.1) ประกำศรำยชื่ อ ข้ ำ รำชกำรผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กของ
กรมอุตุนิยมวิทยำ และฝ่ำยเลขำนุกำรแจ้งรำยชื่อ ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไปยังสำนักงำน ก.พ. ซึ่งจำนวน
ข้ำรำชกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เกินจำนวนตำแหน่งประเภทบริหำร ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรสูง ตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และทรงคุณวุฒิ รวมกัน
6. การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
6.๑) กรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience Accumulation Framework: EAF)
กรอบกำรสั่ ง สมประสบกำรณ์ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส ำหรั บ ส่ ว นรำชกำรในกำรพั ฒ นำ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่ำงเป็นระบบ มีทิศทำงและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเตรียม
ควำมพร้อม ให้แก่ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ช่วยกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำน
กำรมอบหมำยงำน และก ำหนดเส้ น ทำงอำชี พ ส ำหรั บ ต ำแหน่ ง เป้ ำ หมำยตำมควำมต้ อ งกำรของ
ส่วนรำชกำร โดยแบ่งระดับของกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ ดังนี้
๑) กรอบกำรสั่ ง สมประสบกำรณ์ ภ ำพรวม คื อ กรอบกำรพั ฒ นำข้ ำ รำชกำรผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละตำแหน่ง เป็ นกรอบภำพรวมที่แสดงให้เห็นถึงเส้นทำงกำรพัฒนำผ่ำนกำรหมุนเวียนกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตำมตำแหน่งเป้ำหมำยนั้น ๆ โดยส่วนรำชกำรจัดทำกรอบกำรสั่งสม
ประสบกำรณ์ของส่วนรำชกำร (ระดับกรม) เพื่อเป็นแผนกำรพัฒนำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของข้ำรำชกำร
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในกรอบระยะเวลำ ๒ - ๑๐ ปี
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๒) กรอบกำรสั่ ง สมประสบกำรณ์ ร ำยบุ ค คล (ระดั บ บุ ค คล : Individual EAF) คื อ
กรอบกำรพัฒนำของข้ำรำชกำรผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละบุคคล ซึ่งรำยละเอียดของแผนกำรพัฒนำทิศทำงกำร
พัฒ นำและระยะเวลำในกรอบของแต่ละบุคคลจะแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับข้อมูลภูมิห ลังที่เ กี่ยวกับกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรทำงำนและสมรรถนะของข้ำรำชกำรผู้ มี ผลสั มฤทธิ์ สู งแต่ล ะบุคคล โดยกรอบกำรสั่ งสม
ประสบกำรณ์รำยบุคคลจะต้องสอดคล้องกับกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ของส่วนรำชกำร โดยปรับปรุงให้
เหมำะสมกับควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เป็นรำยบุคคล
เป็นกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Planning) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนกำลังคนของ
องค์กร เพื่อเตรียมข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้มีควำมพร้อมที่จะก้ำวขึ้นสู่ตำแหน่งหนึ่งเท่ำนั้น กำรได้รับกำร
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป้ำหมำยขึ้นอยู่กับกำรพิสูจน์ควำมสำมำรถ และกำรสร้ำงผลงำนของข้ำรำชกำรผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละคน
6.2) หลักการของกรอบการสั่งสมประสบการณ์
1) กรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์เน้นกำรเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติได้จริงในลักษณะ On the
Job Training ผ่ำนกระบวนกำรหมุนเวียนสับเปลี่ยนงำน (Job Rotation)
2) พิจำรณำควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรเป็นตัวตั้ง โดยส่วนรำชกำรต้องมีเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผู้มีสัมฤทธิ์สูงชัดเจน
3) ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มี Career plan เดียวกัน อำจไปถึงตำแหน่งเป้ำหมำย
โดยใช้ระยะเวลำแตกต่ำงได้
4) กรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ไม่มีรูปแบบตำมตัว สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำม
เหมำะสมและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
6.3) ขั้นตอนการจัดทากรอบสั่งสมประสบการณ์
1) กรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ภำพรวม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1.กำรรวบรวมข้อมูล ดำเนินกำรโดยกลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ
ขององค์กร เช่น เป้ำหมำยขององค์กร กลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ โครงสร้ำง บทบำทและหน้ำที่ เป็นต้น และผู้มี
บทบำทส ำคัญในกำรให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยกำรกอง /ศูนย์ หัว หน้ำงำน เนื่องจำกเป็นผู้มีประสบกำรณ์
โดยตรงในหน่วยงำนนั้นๆ
2.พิจำรณำร่ำงกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ เมื่อกลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล
จำกผู้ อ ำนวยกำรกอง /ศู น ย์ หั ว หน้ ำ งำน และจั ด ท ำในรู ป แบบของกรอบกำรสั่ ง สมประสบกำรณ์ แ ล้ ว
ก่อนนำเข้ำไปพิจำรณำผ่ำนคณะกรรมกำรที่กรมอุตุนิยมวิทยำตั้งขึ้น
3.สร้ ำ งภำพรวมเส้ น ทำงหมุ น เวี ย นงำน ในขั้ น ตอนแรกต้ อ งก ำหนดต ำแหน่ ง
เป้ำหมำยสำหรับกำรพัฒนำเป็นลำดับแรก ซึ่งกำรกำหนดเส้นทำงจะต้องตั้งคำถำมว่ำ “หำกมีข้ำรำชกำรผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงที่มีอำยุรำชกำรเพียง 1 ปี จะหมุนเวียนให้ข้ำรำชกำรผู้นั่นไปทำงำนในสำนัก/กองใดบ้ำงเพื่อสั่งสม
ประสบกำรณ์ให้เป็นผู้สมัครที่น่ำจะผ่ำนกำรคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเป้ำหมำยภำยในระยะเวลำ 6–10 ปี ”
4.กำรส่งกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ หลังจำกที่มีกำรทบทวนและคณะกรรมกำร
ของกรมอุตุนิยมวิทยำ ได้ให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ ส่วนรำชกำรจะดำเนินกำรจัดส่ง
กรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ไปยังสำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นข้อมูล ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำได้ตำมบทบำท
และหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยเกี่ยวกับระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนรำชกำร
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2) กรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์รำยบุคคล ส่วนรำชกำรสำมำรถเริ่มดำเนินกำรเมื่อ
ส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรผู้มี ผลสัมฤทธิ์ สูง ร่วมกันตัดสินใจเลือกตำแหน่งเป้ำหมำยและกรอบกำรสั่งสม
ประสบกำรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยละเอียดขั้นตอนดังนี้
1.กำรรวบรวมข้อ มูล ภู มิห ลั ง รวบรวมข้ อมูล ภูมิ ห ลั ง ที่เ กี่ ยวกับ กำรศึก ษำ และ
ประสบกำรณ์กำรทำงำนของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละคน ซึ่งรวมถึงกำรทำงำนที่ผ่ำนมำทั้งหมดทั้งงำน
รวมถึงผลงำนในขณะศึกษำ อำทิ งำนวิจัย งำนวิทยำนิพนธ์ บทควำม ผลงำนทำงวิชำกำรหรืองำนเขียนต่ำง ๆ
เป็นต้น
2.วิเครำะห์เปรียบเทียบวิเครำะห์เปรียบเทียบระหว่ำงข้อมูลภูมิหลังในขั้นตอนแรก
กับรำยละเอียดของกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ เพื่อเทียบเคียงว่ำมีองค์ ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนหรือสมรรถนะใดบ้ำงที่ข้ำรำชกำรผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูงมีอยู่แล้ว โดยอำจจะพิจำรณำจำกแง่มุมของผลงำน
ที่เคยทำมำทักษะที่ใช้ในกำรทำงำนที่ผ่ำนมำ หรือ สมรรถนะที่ใช้ในกำรทำงำนที่คล้ำยคลึงกัน โดยเริ่มต้นจำก
กำรเปรียบเทียบประสบกำรณ์กำรทำงำน และผลงำนที่ผ่ำนมำ ในส่วนรำชกำรนั้น ๆ ว่ำผลงำน หรือกำรทำงำน
ในโครงกำรใดที่สำมำรถเทียบเคียงกับรำยละเอียดที่กำหนดในกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ได้ ก็สำมำรถปรับ
ลดระยะเวลำ หรือ ปรับระดับองค์ควำมรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะให้สูงขึ้นเพื่อควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำได้
และในบำงกรณีสำมำรถปรับลดระยะเวลำในกำรเรียนรู้ได้
3.พิจำรณำปรับเส้นทำงกำรหมุนเวียนในภำพรวม เป็นกำรกำหนดหลังจำกที่ได้ปรับ
รำยละเอีย ดส ำหรั บ กำรจั ดท ำแผนควำมก้ ำ วหน้ ำ ในอำชี พ รำยบุค คลหรื อ กรอบกำรสั่ ง สมประสบกำรณ์
รำยบุคคลให้เหมำะสมกับข้ำรำชกำรผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละคนแล้ว ซึ่งกำรจัดลำดับของกำรเรียนรู้ใช้หลักกำร
เดียวกันกับกำรกำหนดเส้น ทำงในภำพรวมของกำรจัดทำกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ ขั้นตอนนี้ เน้นให้
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่มีบทบำทเพิ่มเติม โดยเพิ่มมุมมองของกำรบริหำรจัดกำรกำลังคนในภำพรวมเป็นสำคัญ
เนื่องจำกกำรหมุนเวียนงำนส่งผลกระทบต่อกำรวำงแผนกำลังคนในภำพรวม อีกนัยหนึ่งคือเมื่อมีกำรหมุนเวียน
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ก็จำเป็นต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้ำรำชกำรอื่นเพื่อให้เกิดควำมสมดุลของกำลังคน
ในหน่วยงำนด้วย
7. การเสริมสร้างแรงจูงใจ
7.๑) การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเป็นกำรสร้ำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำให้กับ
ข้ำรำชกำรในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ส่วนรำชกำรอำจปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งของข้ำรำชกำร
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้ถึงระดับชำนำญกำรพิเศษ โดยให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
กำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด ภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้
๑) หน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภำพและควำมยุ่ ง ยำกของงำนของต ำแหน่ ง
เปลี่ยนแปลง เพิ่มสูงขึ้นในสำระสำคัญจำกระดับชำนำญกำรและผ่ำนกำรประเมินคุณภำพงำนของตำแหน่ง
ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนที่ ก.พ. กำหนด
๒) ให้ กำหนดตำแหน่งเป็นกำรเฉพำะครำวเพื่อแต่ งตั้งผู้ ที่อยู่ในระบบข้ำรำชกำรผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงที่ผ่ำนกำรพัฒนำและมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และมีผลงำนที่มีคุณภำพสูง เป็นที่
ประจักษ์ตำมเงื่อนไขหลักของกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และเมื่อผู้
ดำรงตำแหน่งพ้นไปให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับเดิม
๓) ส่วนรำชกำรเป็นผู้กลั่นกรองคุณลักษณะที่พึงประสงค์/สมรรถนะที่จำเป็น ต่อกำร
ปฏิบัติงำนในบริบทของส่วนรำชกำร เพื่อประเมินควำมพร้อมของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ก่อนที่จะดำรง
ตำแหน่งในระดับชำนำญกำรพิเศษ และ ให้ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรกำหนด
ตำแหน่ง เป็นกำรเฉพำะครำวสำหรับข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจำกกรอบโครงกำรสร้ำงตำแหน่ง/อัตรำกำลัง
ของส่วนรำชกำร และให้แจ้งให้สำนักงำน ก.พ. ทรำบ
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7.๒) การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ กรณีผู้ครองตาแหน่ง เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เพื่อให้มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษที่เป็นกรณีกำร
ปรับปรุงกำรกำหนดตำแหน่งภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดตำมข้อ 7.๑) เป็นไปอย่ำงเหมำะสม จึงกำหนดให้ส่วน
รำชกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
ชำนำญกำรพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่ง เป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
7.๓ ค่าตอบแทน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักกำรและสำระสำคัญ
เกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ได้รับกำรพิจำรณำบำเหน็จควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตำปกติ กรณีข้ำรำชกำรในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยให้ข้ำรำชกำรผู้มีผ ลสัมฤทธิ์สูง
ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีเด่นในแต่ละส่วนรำชกำร ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจำกกำรเลื่อนเงินเดือนกรณี
ปกติ ในอัตรำร้อยละ ๑ ของฐำนในกำรคำนวณต่อรอบกำรประเมิน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับกำรเลื่อนเงินเดือนกรณี
ปกติ กับกรณีพิเศษแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐำนในกำรคำนวณ โดยในแต่ละส่วนรำชกำรจะมีจำนวน
ข้ำรำชกำรผู้ มีผ ลสั ม ฤทธิ์สู ง ที่ไ ด้รั บ กำรเลื่ อ นเงิน เดื อนกรณี พิเ ศษดังกล่ ำ วไม่เ กินร้ อยละ ๑๕ ของจำนวน
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ในกรณีที่เศษ กำรคำนวณจำนวนคนดังกล่ำว เท่ำกับ ๐.๕ หรือสูงกว่ำให้ปัดเป็น
๑ คน ยกเว้นกรณีส่วนรำชกำรที่มีจำนวนข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงน้อยกว่ำ ๔ คน ให้มีโควตำกำรเลื่อน
เงินเดือน เป็นกรณีพิเศษจำนวน ๑ คน
ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรับกำรพิจำรณำบำเหน็จ
ควำมชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้ำปกติ ส่วนรำชกำรจะต้องพิจ ำรณำเทียบเคียงผลกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำ รำชกำรที่ไ ด้รั บ กำรประเมิน ในระดั บดี เ ด่ น ทุ กคน เพื่อเสริมสร้ ำงแรงจูงใจที่เป็ นธรรมในภำพรวม
ของส่วนรำชกำร และเมื่อพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ให้
แจ้งผลให้สำนักงำน ก.พ. ทรำบ ภำยใน ๑ เดือน นับจำกวันที่มีคำสั่งอนุมัติกำรพิจำรณำบำเหน็จควำมชอบ
เป็นกรณีพิเศษ
8. แนวทางการดาเนินการของกรมอุตุนิยมวิทยา
8.1) กำรสรรหำ
1. กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ มี โ ควตำในกำรรั บ ข้ ำ รำชกำรเพื่ อ เข้ ำ สู่ ร ะบบข้ ำ รำชกำรผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) จำนวน 17 คน โดยพิจำรณำจำกจำนวนตำแหน่งประเภทบริหำร ตำแหน่งประเภท
อำนวยกำรสูง ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และทรงคุณวุฒิ รวมกัน และจำนวนที่จะรับเพิ่มใน
แต่ละปีจะเท่ำกับโควตำทั้งหมด ลบจำนวนข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่อยู่ในปัจจุบัน
2. ผู้บังคับบัญชำตรวจสอบคุณสมบัติของข้ำรำชกำรในสังกัดได้จำกระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล (DPIS)
3. ข้ ำ รำชกำรที่ ป ระสงค์ ส มั ค รเพื่ อ เข้ ำ สู่ ร ะบบข้ ำ รำชกำรผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง (Hipps)
ควรเตรียมควำมพร้อมในกำรสะสมผลงำน ทักษะภำษำอังกฤษ และควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อชี้แนะ/แนวทำง จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรสรรหำข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมอุตุนิยมวิทยำ
ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ และสร้ำงแรงจูงใจให้ข้ ำรำชกำรในสังกัดทรำบถึงข้อดี และประโยชน์ของกำรเข้ำร่วม
ระบบข้ ำ รำชกำรผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ตลอดจนกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำควรให้ ค วำมส ำคั ญ มี ก ำรวำงแผนพั ฒ นำ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ชัดเจน
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8.2) กำรทดสอบทำงภำษำต่ำงประเทศ
โดย ส ำนักงำน ก.พ. กำหนดเครื่องมือ และมำตรฐำนกำรวัดควำมสำมำรถทำงด้ำน
ภำษำ ซึ่งข้ำรำชกำรที่ป ระสงค์ส มัครต้องมีผ ลคะแนนควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(รำยละเอียดเครื่องมือ และช่องทำงกำรติดต่อหน่วยงำนจัดสอบตำมเอกสำรแนบภำคผนวก)
ข้อชี้แนะ/แนวทำง จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรทดสอบภำษำต่ำงประเทศ สิ่งสำคัญคือจะต้องมีพื้นฐำนควำมรู้ด้ำนภำษำในระดับดี
เพรำะกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถทำงภำษำ จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบต่อครั้ง และกำรเลือกเครื่องมือ
จะต้องดูควำมถนัดและควำมสำมำรถของบุคคลด้วย
- เครื่องมือ ที่นิยมใช้ มี 2 เครื่องมือ คือ
1. CU-TEP เป็นเครื่องมือทดสอบของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สำมำรถสมัครและดู
รำยละเอียดกำรสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบ
ประมำณ 900-2,500 บำท
2. DIFA TES เป็นเครื่องมือทดสอบของสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร
กระทรวงกำรต่ ำ งประเทศ สำมำรถสมั ค รและดู ร ำยละเอี ย ดกำรสอบได้ ที่ https://difa-tes.mfa.go.th/
โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบ 1,500 บำท และมีข้อจำกัดกำรเว้นระยะสอบอย่ำงน้อย 6 เดือน
8.3) กำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย สำนักงำน ก.พ. กำหนดเครื่องมือ และเกณฑ์วัดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
ต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร (รำยละเอียดเครื่องมือ และช่องทำงกำรติดต่อหน่วยงำนจัดสอบ
ตำมเอกสำรแนบภำคผนวก)
ข้อชี้แนะ/แนวทำง จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีค่ำใช้จ่ำยแต่ละหลักสูตร ประมำณ
500 – 1,000 บำท ข้อสอบจะเป็นกำรวัดควำมสำมำรถกำรใช้คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นพื้นฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน ซึ่งกำรเลือกเครื่องมือก็ขึ้นอยู่กับผู้ทดสอบ และทั้ง 2 เครื่องมือจะมีส่วนลดสำหรับผู้ประสงค์สมัคร
เข้ำสู่ระบบ HIPPS ด้วย
- เครื่องมือ ที่นิยมใช้ มี 2 เครื่องมือ คือ
1. ICDL (The International Computer Driving License) คือ โปรแกรมทดสอบวัด
ระดับทักษะ ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควำมรู้พื้นฐำนกำรใช้คอมพิวเตอร์
กำร
สื่ อสำรทำงอิน เทอร์ เน็ ตและอื่น ๆ ประกอบด้ ว ย ๒ หลั กสู ตร ได้ แก่ Computer and Online Basics และ
Application Basics
2. IC3 (Digital Literacy Certification Certificate) คื อ ประกำศนี ย บั ต รที่ รั บ รอง
ควำมรู้ และทักษะคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย ๒ หลั กสูตร ได้แก่ Computing Fundamentals
และ Key Applications
8.4) กำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
โดยสำนักงำน ก.พ. จัดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อคัดกรองมำตรฐำนของ
ผู้เข้ำร่วมระบบ HIPPS และเพื่อให้ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมเป้ำหมำยของ
ระบบ HIPPS โดยสำนักงำน ก.พ. ซึ่งจะกำหนดจัดประเมินเพียงปีละ 1 ครั้ง และแจ้งผลกำรประเมินเป็น
รำยบุคคล เพื่อให้ผู้สมัครนำมำยื่นให้กรมอุตุนิยมวิทยำใช้ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้
มีผลสัมฤทธิ์สูงต่อไป ซึ่งผลกำรประเมินสมรรถนะจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เผยแพร่ทั่วไป

คู่มือแนวทางสรรหาและพัฒนาข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยา I ๑๐

ข้อชี้แนะ/แนวทำง จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรประเมินจะดำเนินกำรโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์ของข้ำรำชกำรผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง จำนวน 6 สมรรถนะ ซึง่ กำรทดสอบจะเป็นกำรยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ และมีตัวเลือกให้เลือกว่ำ
จะตัดสินใจ และแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ที่กำหนดมำอย่ำงไร โดยแนวทำงกำรทดสอบสมรรถนะรำย
ด้ำนจำกประสบกำรณ์ของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อแสดงถึงผลสะท้อนในภำพรวมของผู้สมัคร ดังนี้
1) ควำมผูกพันต่อระบบรำชกำร (Organizational Engagement) แบบทดสอบจะ
สะท้อนควำมผู ก พัน มุ่ง มั่น เสนอตนเพื่อช่ว ยเหลื อแม้ไม่ใช่ ห น้ำที่ กำรแสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมที่ ยืดมั่นใน
เป้ำหมำยของส่วนรำชกำร ยึดถือสำธำรณะประโยชน์เป็นที่ตั้ง
2) กำรอุทิศตนเพื่อสังคม (Social Dedication) แบบทดสอบจะสะท้อนถึงผู้สมัคร
เป็นผู้ที่ทำควำมดี เสียสละ ทุ่มเท เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในกำรพัฒนำสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน
3) ควำมคิดริ เริ่มสร้ำงสรรค์ (Creative Perspective) แบบทดสอบจะสะท้อนถึ ง
ผู้สมัครมีควำมคิดค้นหำวิธีทำงำนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของตนเอง ส่วนงำน และระบบรำชกำร รวมทั้ง
ส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นจูงใจอื่นให้คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อกำรพัฒนำ
4) กำรมองในภำพรวม (Holistic View) แบบทดสอบจะสะท้อนถึงผู้ ส มัครมีกำร
ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของสภำพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และงำนที่เกี่ยวข้อง และนำมำปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
และแผนกำรดำเนินงำนให้สอดคล้อง พร้อมทั้งกำรอธิบำยให้ผู้อื่นเกิดควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไปปรับใช้กับ
งำนของตนเองได้
5) กำรมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น (Interpersonal Competence) แบบทดสอบจะ
สะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน บุคคลทั่วไป รวมถึงบุคคล หรือ
หน่วยงำนภำยนอกทีม่ ีควำมสำคัญต่อกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุเป้ำหมำยและสร้ำงเครือข่ำยที่แข็งแกร่งได้
6) มุ่ ง มั่ น ใ น ก ำ ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น ำ ต น เ อ ง ( Commitment to Learning)
แบบทดสอบจะสะท้ อ นถึง ควำมมี ค วำมมุ่ง มั่ น และกระตื อ รือ ร้ น ที่จ ะเรีย นรู้แ ละพัฒ นำตัว เอง เพื่ อบรรลุ
เป้ำหมำยและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำ
8.5) ขั้นตอนกำรคัดเลือก
1) กรมอุตุนิยมวิทยำดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกตำมประกำศ ของสำนักงำน ก.พ.
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยำ
3) คณะกรรมกำรฯ กำหนดวิธีกำรคัดเลื อก และเกณฑ์กำรคัดเลื อก โดยคุณสมบัติ
เบื้องต้นเป็น ไปตำมที่ ส ำนักงำน ก.พ. กำหนด และพิจำรณำสมรรถนะที่พึงประสงค์สำหรับข้ำรำชกำรผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนรำชกำร
4) ดำเนินกำรแจ้งรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบ
ประเมินสมรรถนะสำนักงำน ก.พ.
5) ประกำศรำยชื่อผู้ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผ ลสั มฤทธิ์สูงของ
กรมอุตุนิยมวิทยำให้ทรำบโดยทั่วกัน พร้อมกำหนดให้ดำเนินกำรจัดทำกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์รำยบุคคล
ของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
6) แจ้งรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส่วนรำชกำร พร้อมส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ให้สำนักงำน ก.พ. ทรำบ
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สรุปกระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยา
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
2. ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เพื่อกำหนดวัน เวลำ รับสมัคร และประกำศรับสมัคร ให้สอดคล้องตำมประกำศของ สนง.ก.พ.
3. น ำเสนออธิ บ ดี เ พื่ อ ลงนำมในประกำศกำรรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กและหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรคั ด เลื อ ก
ข้ำรำชกำรเพื่อเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
4. ดำเนินกำรรับสมัคร และตรวจสอบ พร้อมรวบรวมชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่ผ่ำนกำรตรวจสอบเบื้องต้น
5. ดำเนิ น กำรแจ้ ง รำยชื่อผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ำรั บกำรประเมิน คุณลั ก ษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมิ น
สมรรถนะสำนักงำน ก.พ.
6. คณะกรรมกำรสัมภำษณ์ และพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
7. นำเสนออธิบ ดีเพื่อลงนำมในประกำศรำยชื่อผู้ ได้รับกำรคั ดเลื อกเพื่อเข้ำสู่ ระบบข้ำรำชกำรผู้ มี
ผลสั มฤทธิ์สู ง ซึ่งผู้ ได้รั บ คัดเลื อกจะต้องจัดทำกรอบสั่ งสมประสบกำรณ์รำยบุคคลเพื่อกำหนด
ตำแหน่งเป้ำหมำย
8. รำยงำนผลกำรพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้สำนักงำน ก.พ. ทรำบ

ภำพสรุปกระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยำ

คู่มือแนวทางสรรหาและพัฒนาข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยา I ๑๒

Work Flow กระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยา
ผังกระบวนการ

เวลา (วัน)

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกฯ

5

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อ
กาหนดวัน เวลา รับสมัคร และประกาศรับสมัคร

นาเสนออธิบดีเพื่อ
ลงนามในประกาศฯ

5

NO

5

YES

YES

ดาเนินการรับสมัคร และตรวจสอบ พร้อมรวบรวม
ชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ

30

ดาเนินการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

4

คณะกรรมการสัมภาษณ์
และพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง
รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้สานักงาน ก.พ. ทราบ

NO

5

5

คู่มือแนวทางสรรหาและพัฒนาข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมอุตุนิยมวิทยา I ๑๓

ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือเวียนสำนักงำน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 ลงวันที่ 7 มีนำคม 2562 เรื่อง ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2559 เรื่องกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขกำรกำหนดตำแหน่งสำหรับข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
กำหนดตำแหน่ง
หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ประเภทวิ ช ำกำร ระดั บ ช ำนำญกำรพิ เ ศษ กรณี ผู้ ค รองต ำแหน่ ง
เป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

