สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ระบบนักบริหารระดับสูง
ที่มา
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบและอนุมัติให
ดําเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการไดเสนอ ซึ่งในแผนปฏิรูปฯ นี้ไดกําหนดใหมีการพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูงขึ้น
2. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการมีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2543 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2543 เห็นชอบในหลักการของระบบนักบริหารระดับสูง และให
สํานักงาน ก.พ. จัดทําขอเสนอและแผนการดําเนินงานของระบบนักบริหารระดับสูงเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตั้งแตทศวรรษนี้เปนตนไป กระแสโลกาภิวัตนจะเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทีส่ งผลกระทบอยางรวดเร็วและรุนแรงตอทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคมของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกําลังประสบกับสภาวะวิกฤตในหลายดาน
ประกอบกับแรงผลักดันของคนไทยที่ตองการปฏิรูปการเมืองและระบบราชการใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ
ทําใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจหนาที่ของภาครัฐใหสามารถรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในการพัฒนา
ประเทศใหสามารถยืนหยัดแขงขันในเวทีโลกได
1.2 จากการศึกษาประสบการณในตางประเทศพบวา ประเทศที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของตนอยางเหมาะสมและทันการณเทานั้น ที่จะไดรับประโยชน
จากโลกาภิวัตน สวนประเทศที่ปรับตัวไมไดจะไดรับผลกระทบทางลบจากโลกาภิวัตนและ
ถูกทิ้งหางจากประเทศที่พัฒนาแลวมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการปรับตัวของประเทศไทยใหเขากับ
กระแสโลกาภิวัตนและปรับภาครัฐใหปฏิบัติหนาที่ตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนไปของ
ประชาชนไดนั้น จําตองอาศัยการดําเนินการทางการเมืองที่มีทิศทางชัดเจน เขมแข็ง และมี
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เสถียรภาพ ภาครัฐมีนักบริหารที่มีความรูความสามารถสูง ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
กลาตัดสินใจและมีความรับผิดชอบ
1.3 กุญแจสําคัญตอความสําเร็จในการปรับเปลีย่ นบทบาท ภารกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิผลในการทํางานของภาครัฐคือ การสรางและพัฒนานักบริหารระดับสูงของภาครัฐ
จากการศึกษาที่มาของผูบริหารระดับสูงในระบบราชการของประเทศตาง ๆ พบวาสามารถ
จัดกลุมไดเปน 3 รูปแบบ คือ
1.3.1 รูปแบบการสรางระบบนักบริหารแยกเปนระบบตางหากเพื่อ
คัดเลือกและพัฒนานักบริหารระดับสูงใหมีความสามารถเปนผูนํา และเปนเครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหราชการ ระบบนี้ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด
1.3.2 รูปแบบการพัฒนากลุมขาราชการที่มีศักยภาพสูงใหไดรับการ
เลื่อนตําแหนงเปนนักบริหารอยางรวดเร็ว โดยมีการฝกอบรมและสับเปลี่ยนงานเปนระยะ ๆ
ใชในกลุมประเทศเครือจักรภพ ญี่ปุน และฝรั่งเศส
1.3.3 รูปแบบที่นักบริหารไตเตาขึ้นมาในระบบราชการตามปกติ ไมมี
การพัฒนาและเตรียมผูมีศักยภาพสูงใหกาวสูตําแหนงนักบริหาร หรือมีระบบนักบริหารแยก
ตางหาก พบไดในประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญ
1.4 สําหรับการสรางและพัฒนานักบริหารระดับสูงของประเทศไทยนั้น
จะสรางระบบนักบริหารระดับสูงขึ้น (รูปแบบในขอ 1.3.1) ขณะเดียวกันก็จะพัฒนากลุม
ขาราชการที่มีศักยภาพสูง (รูปแบบในขอ 1.3.2) ประกอบกันไป เพื่อระบบราชการจะไดมี
นักบริหารที่มีความสามารถสูง
ในจํานวนที่เพียงพอตอการบริหารราชการในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาก มีระบบการบริหารนักบริหารกลุมนี้ที่โปรงใส เปนธรรม แยกตางหากจาก
ระบบบริหารงานบุคคลรวม
ซึ่งนักบริหารในระบบนี้จะทํางานดวยความรับผิดชอบ
บริหารงานอยางมืออาชีพ โดยคํานึงถึงประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ
2. วัตถุประสงคของการมีระบบนักบริหารระดับสูง
2.1 เพื่อสรางและพัฒนาผูนํายุคใหมที่สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพใน
ยุคโลกาภิวัตน
2.2 เพื่อใหมจี ํานวนผูนําเพียงพอที่จะขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนระบบราชการได
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2.3 เพื่อใหระบบบริหารบุคคลของนักบริหารระดับสูงมีความโปรงใส
เปนธรรม
3. การสรางระบบนักบริหารระดับสูง
หลักพื้นฐานในการสรางระบบนักบริหารระดับสูงไดใชสมรรถนะ
(Competency)
ซึ่งเปนกลุมของพฤติกรรมการบริหารที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายขององคการเปนเกณฑในการพิจารณาความรูความสามารถของนักบริหาร โดยมีการ
พัฒนาใหนักบริหารที่อยูในระบบนี้มีสมรรถนะสูงในเกณฑที่จะเปนผูนํายุคใหมที่สามารถ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตนได
4. องคประกอบของระบบนักบริหารระดับสูง
ระบบนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service หรือ SES) คือ
ระบบการบริหารงานบุคคลของนักบริหารระดับสูงประกอบดวยการสรรหาและเลือกสรร
การพัฒนา การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง การโอนยาย การกําหนดคาตอบแทน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน องคประกอบของระบบ ประกอบดวย
4.1 โครงสรางตําแหนงนักบริหารระดับสูง
กําหนดใหนักบริหารระดับสูง ที่จะอยูในระบบนักบริหารระดับสูง คือ
ผูดํารงตําแหนงนักบริหาร 9-11 ในปจจุบัน ซึ่งเมื่อนํามาจัดกลุมได 3 กลุม ดังนี้
4.1.1 นักบริหารระดับสูงกลุมที่ 1 (Band 1) คือ ตําแหนงนักบริหาร 9
ในปจจุบัน ซึ่งไดแก ตําแหนงรองอธิบดี ผูชวยปลัดกระทรวง
หรือเทียบเทา
4.1.2 นักบริหารระดับสูงกลุมที่ 2 (Band 2) คือ ตําแหนงนักบริหาร 10
ในปจจุบัน ซึ่งไดแก ตําแหนงอธิบดี รองปลัดกระทรวง หรือ
เทียบเทา
4.1.3 นักบริหารระดับสูงกลุมที่ 3 (Band 3) คือ ตําแหนงนักบริหาร 11
ในปจจุบัน ซึ่งไดแก ตําแหนงปลัดกระทรวง หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ในสวนของขาราชการระดับสูงตําแหนงอื่น ๆ เชน ตําแหนงนักปกครอง
ผูตรวจราชการ นักการทูต และตําแหนงในสายวิชาการ/วิชาชีพ เชน ตําแหนงเจาหนาที่
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วิเคราะหนโยบายและแผน 10 จะไมรวมอยูในระบบนักบริหารระดับสูง แตจะมีระบบบริหาร
บุคคลแยกตางหาก
อยางไรก็ตามในระยะแรกเพื่อใหสามารถเริ่มดําเนินการใชระบบนี้ไดในทันที
เพื่อใหไดนักบริหารที่มีความสามารถที่จะเปนผูนํายุคใหม
จึงสมควรเสนอใหเนนที่
กระบวนการแตงตั้งและการพัฒนานักบริหารระดับสูงกลุมที่ 1 (นักบริหารระดับ 9) ซึ่ง
หมายถึง ตําแหนงรองอธิบดี ผูชวยปลัดกระทรวง หรือเทียบเทากอน โดยไมตองปรับแก
กฎหมาย
4.2 การจัดทําบัญชีนักบริหาร
การจัดทําบัญชีผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักบริหาร 9 นั้น สํานักงาน ก.พ. จะจัดทําบัญชีของผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนักบริหารระดับสูงกลุมที่ 1 (นักบริหาร 9) จากผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
เตรียมนักบริหารระดับสูง และผานการประเมินสมรรถนะของนักบริหารใน 4 ดาน คือ ความ
รอบรูในการบริหาร (Business Acumen) การบริหารอยางมืออาชีพ (Professional
Management) การบริหารคน (People Management) และการบริหารระบบมุงผลสัมฤทธิ์
(Result Driven Management)
ผูที่ผานการประเมินดังกลาวขางตนจะมีชื่ออยูในบัญชีนักบริหารและบัญชีจะมี
อายุ 2 ป
4.3 กระบวนการเลือกสรรนักบริหารเพื่อการแตงตั้ง
4.3.1 เมื่อตําแหนงนักบริหาร 9 วางลง กระทรวงแจงจํานวนตําแหนงที่
ตองการแตงตั้งมายังสํานักงาน ก.พ.
4.3.2 สํานักงาน ก.พ. สงรายชื่อขาราชการของกระทรวงที่มีอยูในบัญชี
ใหกระทรวงพิจารณา
4.3.3 คณะกรรมการคัดเลือกอาจใชวิธีอื่นเพิ่มเติม เพื่อสรรหาชื่อผูที่
เหมาะสมไดอีกเปนการเพิ่มเติม เชน รับสมัครจากภายนอก
กระทรวง หรือคนภายนอกระบบราชการ
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4.3.4 คณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งนักบริหาร 9 ของกระทรวง ทําการ
คัดเลือกและจัดอันดับ 3 รายชื่อตอการแตงตั้ง 1 ตําแหนง เสนอ
ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา

4.4 กลไกในการเลือกสรรเพื่อแตงตั้งนักบริหารระดับสูง (นักบริหาร 9)
ในการเลือกสรรนักบริหารเพื่อการแตงตั้งนั้น ใหเปนไปในรูปคณะกรรมการ
เพื่อคัดเลือกผูจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 เปนไปอยางยุติธรรม โปรงใส
และไดผูที่มีความรู ความสามารถอยางแทจริงมาบริหารงาน จึงเห็นควรกําหนดองคประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองผูที่เหมาะสมในการดํารงตําแหนง ดังนี้
4.1.1 ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. แตงตั้งเปนประธาน
4.1.2 อ.ก.พ. กระทรวงผูทรงคุณวุฒิ (ที่ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)
4.1.3 อ.ก.พ. กระทรวงที่มาจากการเลือกตั้ง (ที่ อ.ก.พ. กระทรวง
มีมติ)
4.1.4 หัวหนาสวนราชการที่มีตําแหนงวาง
4.1.5 ผูแทนสํานักงาน ก.พ.
หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรตองมีการประกาศใหทราบทั่วกันเปนการ
ลวงหนา
คณะกรรมการมีวาระ 1 ป
4.5 อํานาจในการแตงตั้ง
อํานาจในการแตงตั้งนักบริหารระดับสูงกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 เปนอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ซึ่งไมมีการเปลี่ยนแปลง
4.6 การโยกยายสับเปลี่ยนนักบริหาร 9
การโยกยายสับเปลี่ยนนักบริหาร 9 ใหคงเปนอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 52 โดยคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรอง
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 จะชวยทําหนาที่เปนผูพิจารณากลั่นกรองวา
นักบริหาร 9 บุคคลนั้นมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะเหมาะสมที่จะโยกยายไปดํารง
ตําแหนงใหมดังกลาว
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4.7 การพัฒนานักบริหารระดับสูง
เปาหมายหลักของการจัดระบบนักบริหารระดับสูงคือการเตรียมผูนําที่เปน
นักบริหารมืออาชีพใหแกภาครัฐ ดังนั้นนอกจากกระบวนการแตงตั้งนักบริหารที่เหมาะสม
แลวการพัฒนานักบริหารระดับสูงจะกระทําโดยแบงเปน 2 สวน คือ
4.6.1 การพัฒนากอนเขาสูระบบหรือการเตรียมนักบริหารระดับสูง
4.6.2 การพัฒนาเมื่อเขาสูระบบนักบริหารระดับสูงแลว ซึ่งจะกระทํา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
โดยทุกคนจะไดรับโอกาสในการพัฒนาใหมีสมรรถนะของ
นักบริหารในแตละดาน การพัฒนาจึงมีพื้นฐานขึ้นกับความจําเปนที่ไดมาจากการประเมิน
สมรรถนะของนักบริหารระดับสูงทุกคน โดยยึดแผนพัฒนาตนเองของนักบริหารระดับสูง
เปนหลักและเนนการพัฒนาในหลายรูปแบบ เชน การฝกอบรมหลักสูตรหลัก การฝกอบรม
หลักสูตรรอง หรือหลักสูตรระยะสั้น และการพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ เชน การฟงบรรยาย
พิเศษ การรวมประชุมทางวิชาการ การศึกษาดวยตนเอง เปนตน
4.8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะมีการประเมินผลที่เนนผลลัพธ เพราะขณะนี้
สํานักงาน ก.พ. กําลังนําระบบบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์มาใช และจะนําการจัดทําขอตกลงใน
การปฏิบัติงาน (Performance Agreement) มาใช ซึง่ จะพัฒนาใหเสร็จในระยะที่ 2 (Phase II)
หลังจากใชระบบนักบริหารระดับสูงกับนักบริหาร 9 มาแลว 2 ป
4.9 การกําหนดคาตอบแทนของนักบริหารระดับสูง
วัตถุประสงคของการปรับปรุงการกําหนดอัตราคาตอบแทนนักบริหาร
ระดับสูง เพื่อดึงดูดและรักษาผูมีความรู ความสามารถ และศักยภาพสูงไวในราชการ และ
จูงใจใหนักบริหารระดับสูงพัฒนาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และคุณภาพใน
การบริการของสวนราชการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว เห็นควรใหมีองคกรชํานาญการเฉพาะ เชน
Remuneration Tribunal รับผิดชอบกําหนดอัตราคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงเปนการเฉพาะ
โดยใหคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ ความยากงาย ผลกระทบของการตัดสินใจ ความ
โปรงใส เปนธรรม คาตอบแทนของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ อัตราคาตอบแทนใน
ภาคเอกชน และความเปนไปไดทางงบประมาณ ตลอดจนผลงานของผูดํารงตําแหนงดวย
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ทั้งนี้กําหนดใหนําระบบคาตอบแทนใหมมาใชเมื่อมีการนําระบบนักบริหารระดับสูงมาใช
อยางเต็มรูปแบบแลว
อยางไรก็ตามระหวางที่ยังมิไดนําระบบเต็มรูปแบบมาใช
ใหใชระบบ
คาตอบแทนบัญชีอัตราเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.
2538 ที่ใชอยูในปจจุบัน
4.10 แผนการนําระบบนักบริหารระดับสูงมาใชในราชการพลเรือนไทย
เพื่อการนําระบบนักบริหารระดับสูงมาใชใหเกิดผลดี
สอดคลองกับ
สภาพการณและความพยายามในการปฏิรูประบบราชการในดานตาง ๆ จึงเห็นสมควรใหมี
การปรับเขาระบบนักบริหารระดับสูงเปนระยะ ๆ (Phase) โดยระยะที่ 1 นั้นจะเปนการเริ่ม
เฉพาะนักบริหาร 9 ในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในปงบประมาณ 2545 (1 ต.ค. 2544) โดยจะ
มีการติดตามตรวจสอบผลในทางปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงแกไขและจะประเมินผลเมื่อครบ 1 ป
เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีทราบ และนําไปสูการดําเนินการในระยะที่สองตอไป ระยะที่ 2
จะรวมนักบริหารกลุมที่ 2 (นักบริหาร 10) โดยจะเริ่มในระหวาง ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน
2546 ซึ่งจะเปนการวางระบบนักบริหารโดยรวม นักบริหาร 9 และนักบริหาร 10 อยูใน
ระบบนี้ และในระยะที่ 3 จะดําเนินการแบบเต็มรูป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2547 เปนตนไป
(โปรดพิจารณาภาพรวมของแผนในระยะตาง ๆ ตามเอกสารแนบ)
ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
1. ใหความเห็นชอบให ก.พ. นําระบบนักบริหารระดับสูงมาใชในราชการพลเรือน
โดยในระยะแรกใหใชบญ
ั ชีเพื่อการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544
2. ใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการดําเนินการใชระบบนักบริหาร
ระดับสูงตามเสนอ

