
ขยายผลระบบการบริหารจัดการ 
ก าลังคนคุณภาพส าหรับราชการไทย 
แนวทางการคัดเลือก 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๓ 

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

การประชมุ
ชี้แจง 

ศูนย์นกับริหารระดับสูง  
ส านักงาน ก.พ. 



ระเด็นการชี้แจง ป 
การบริหารก าลังคนคุณภาพในภาคราชการ 

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓ 

- การจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ ์
- ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 



Attract 
1 Talent  

Development 

2 Talent  
Inventory 

3 

พัฒนาข้าราชการพลเรือน 
ผู้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระบบ 

เพ่ือดึงดูด รกัษา และจูง
ใจคนเก่ง คนดี มีผลงาน
ที่ก่อให้เกิดผลสมัฤทธิ ์
ต่อภารกิจของรัฐให้อยู่ใน
ระบบราชการ 

เพ่ือเตรียมผู้น าซึ่งมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรมและประสบการณ์  
ส าหรับต าแหน่งประเภทบริหาร  
ประเภทอ านวยการและ 
ประเภทวิชาการ ระดับเชีย่วชาญขึ้นไป 

แนวคิด 

หลักการ ระบบคัดเลือกท่ีเข้มข้น
แข่งขันสูง 

พัฒนาอย่างเป็นระบบ  

และต่อเนื่อง 

 

สอดคล้อง  ไม่แปลกแยกจากระบบ
บริหารบคุลากรภาครัฐในภาพรวม 

 

การแต่งตั้งที่เป็นธรรม 

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 



• พัฒนา 
• หมุนเวียน 
• ท้าทาย 
• Fast Track 

• สร้างผูค้ิด  ผูน้ า  ผู้พัฒนา 
• เพิ่มพูนศักยภาพ ฝีมือ ประสบการณ์ บคุลิกภาพ 
• เพื่อ กรม > ส านัก > ข้าราชการ 
• อยากรับ อยากได้ อยากเอา อยากเป็น 

คาดหวัง  

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
High Performance and Potential System - HiPPS 



• ระบบ/มาตรฐานในการพฒันาบุคลากร 
• ภาพลักษณ์ที่ดีและความนา่เชื่อถือให้กับองค์กร 
• ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมพร้อมระบบ
ก าลงัคนคณุภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
• ผู้น ารุ่นใหม่ทีม่ี 
 ทักษะ 
 รู้รอบ รู้ลึก หลากหลาย 
 

 

องค์กรได้อะไร?  



 HiPPS ได้อะไร?  

• โอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  (การสั่งสมประสบการณ์ การฝึกอบรม ทุนรัฐบาล ฯลฯ)   
• โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ การเลื่อนต าแหน่งเป็น 
  ช านาญการพิเศษ เป็นการเฉพาะราย 
• โอกาสค่าตอบแทนกรณีพิเศษ Top Up 1%   
 





ระบบสรรหาและคัดเลือก 
(เข้มข้น โปร่งใส เป็นธรรม) 



จ านวน HiPPS ต้องไม่เกิน 
จ านวนต าแหน่ง 

ประเภทบริหาร อ านวยการ
ระดับสูง วิชาการ (เชี่ยวชาญ

และทรงคุณวุฒิ) ของ 
ส่วนราชการรวมกัน 

เป้าหมายการเตรียมก าลังคนคุณภาพของส่วนราชการ  



HiPPS = 

‘คนที่ใช่’ ‘คนที่ชอบ’ ‘คนที่ช่วย’ 

ของส่วนราชการ งานท้าทาย ผลักดันความส าเร็จ 

High Performance and Potential System 



๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) 
๒. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise) 
๓. บริการที่ดี (Service Mind) 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม (Integrity) 
๕. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

๖. ความผูกพันต่อระบบราชการ 
(Organizational Engagement) 

๗. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์      
(Creative Perspective) 

๘. การมองในภาพรวม          
(Holistic View) 

๙. การอุทิศตนเพื่อสังคม            
(Social Dedication) 

๑๐. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(Interpersonal Competence) 

๑๑. มุ่งม่ันในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง (Commitment to Learning) 

 
ที่มา : โครงการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ส านักงาน ก.พ.  

คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 



    ผู้บังคับบญัชาระดับต้นท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  
และผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป (ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการส านัก)  
พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. ก าหนด  
โดยค านึงถึงความสมัครใจของข้าราชการผู้นั้นด้วย 

    ข้าราชการผู้มีคุณสมบัตติรงตามที่ ก.พ. ก าหนดสมคัรด้วยตนเอง  
พร้อมด้วยความเห็นของผู้บังคบับัญชาระดับผู้อ านวยการกอง/ 
ผู้อ านวยการส านัก 

๑ 

๒ 

การสรรหา 



กลุ่มเป้าหมาย 

• ข้าราชการพลเรือนต าแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับปฏิบัติการ หรือ ช านาญการ 
      - ป.ตรี อายุราชการ ๒ ปี 
      - ป.โท/ป.เอก อายุราชการ ๑ ปี 

• ประสบการณ์ในหน่วยงานที่สมัคร ๑ ป ี

• ผ่านการประเมินโดยเฉลี่ยระดับดีมาก (ดีมากขึ้นไปในแต่ละรอบ)  

วิธีการคัดเลอืก 

•Short List โดยส่วนราชการ (ขั้นตอนที่ ๑) 
•Final List โดยส านักงาน ก.พ. (ขั้นตอนท่ี ๒) 

การคัดเลือก 



ก าหนดให้ใช้แนวทางการสรรหาและคัดเลือกเช่นเดียวกับ 
ข้าราชการทั่วไป ยกเว้น ข้าราชการ นปร. ๒ รุน่แรก  
ให้สามารถเข้าสู่ระบบ HiPPS ได้เลย 
โดยได้รับการยกเว้นคุณสมบัติและไม่ต้องผ่านการคัดเลือก  
โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
(๑) เป็นความสมัครใจของ นปร.  
(๒) ส่วนราชการต้องเป็นผูเ้สนอชื่อให้ส านักงาน ก.พ.  

ส าหรับข้าราชการที่ส าเร็จหลักสูตรโครงการ 
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  

( นปร. )  

HiPPS 

New 
Wave 

นปร. 
นักเรียน

ทุนรัฐบาล 

ขา้ราชการ 

ทัว่ไป 



ขั้นตอนที่ ๑ 
โดยส่วนราชการ 

๑ : ประเมินจากผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา  

๒ : ผลคะแนนภาษาอังกฤษ  

๓ : วัดสมรรถนะที่พึงประสงค ์
 - จากใบสมัคร  
 - จากการสัมภาษณ์ 
 - จากการน าเสนอโครงการในการพัฒนางานองค์กร 
               (Project Presentation Summary) และ 
               น าเสนอต่อผู้บริหาร 

• เพื่อให้ส่วนราชการได้มีส่วนร่วม 
• เพื่อรักษามาตรฐานของผู้มีศักยภาพสูง 
• เพื่อให้สอดคลอ้งกับบริบท ทิศทางและตามความต้องการของส่วนราชการ 

การคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑ โดยส่วนราชการ 



สมรรถนะที่พึงประสงค ์
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ 
บริการท่ีดี 

การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริยธรรม 
การท างานเป็นทีม 

ความผูกพันต่อระบบราชการ 
การอุทิศตนเพื่อสังคม 

๑. ส าเนาประกาศรับสมัครของส่วนราชการ 
๒. ส าเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑   
   ของส่วนราชการ  
๓. ส าเนาใบสมัครของผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑  
   ของส่วนราชการ 
๔. เอกสารการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร  
๕. กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของส่วนราชการ 
๖. แบบสรุปเกณฑ์การคัดเลอืกขั้นตอนที่ ๑ 

ส่วนราชการด าเนนิการรับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศส านักงาน ก.พ. 

แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลอืก/จัดท ากรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ของส่วนราชการ 

คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก  
- คุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.พ. 
- เกณฑ์การคัดเลือกส่วนราชการสามารถก าหนดเองได้  
โดยต้องพิจารณาสมรรถนะที่พึงประสงค์ส าหรับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้ครอบคลุมทั้ง ๗ สมรรถนะ  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของ 
ส่วนราชการให้รับทราบทั่วกัน 

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของขั้นตอนที ่๑  
ของส่วนราชการ ไปยงัส านักงาน ก.พ.  
ภายใน วันที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

พร้อมกับ 

รายละเอียดการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑  
โดยส่วนราชการ 



 
ไม่ด าเนินการรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ ๑๓ 

รับสมัครแล้ว แต่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 



วิชาและเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้  

ส านกังาน ก.พ. ด าเนินการคัดเลือก โดยวธิีการประเมินท่ี ก.พ. ก าหนด 
เพื่อคัดกรองมาตรฐานของผู้เข้าร่วมระบบ HiPPS และเพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 

ในแตล่ะส่วนราชการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของระบบ HiPPS  

 ๑. ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test ที่คะแนนร้อยละ ๕๐) วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 ๒. การประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ส านกังาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับการคัดเลือกเป็น HiPPS 

ทาง  ภายในเดือนสิงหาคม 

การคัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ โดยส านกังาน ก.พ. 

http://www.ocsc.go.th/


ส ำนักงำน ก.พ. ประกำศรับสมัคร 
http://www.ocsc.go.th 

  

ก ำหนดกำรรับสมัครคัดเลือก HiPPS รุ่น 13  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส่วนรำชกำรรบัสมัคร, คัดเลือกและแจ้ง
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกขั้นตอนที่ 1  

ไปยังส ำนักงำน ก.พ.  

ส ำนักงำน ก.พ. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ำรบักำรคดัเลอืกขั้นตอนที่ 2 

  
ส ำนักงำน ก.พ. จัดประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

(Assessment Center Methods 
: ACMs) 

ส ำนักงำน ก.พ. ประกำศรำยชื่อผู้
ผ่ำนกำรคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 เพื่อ

เป็น HiPPS รุ่น 13  

ปฐมนิเทศ HiPPS รุ่น 13 

ภาพจาก https://thenounproject.com 

ส ำนักงำน ก.พ. ประชมุชี้แจง 
แนวทำงกำรคัดเลือก 

มกรำคม 2560 8 กุมภำพันธ์ 2560 มกรำคม – 31 พฤษภำคม 2560 

9 มถิุนำยน 2560 

19 – 23 มถิุนำยน 2560 

สิงหำคม 2560 

จัดทดสอบวิชำควำมสำมำรถ
ทั่วไปเชิงวิชำกำร  
(Aptitude Test) 

 5 มถิุนำยน 2560 

กันยำยน 2560 

https://thenounproject.com/term/newspaper/15043
https://thenounproject.com/term/recruitment/544623
https://thenounproject.com/term/exam/626014
https://thenounproject.com/term/needs-assessment/4202
https://thenounproject.com/term/verified/666522
https://thenounproject.com/term/welcome/729114
https://thenounproject.com/term/teacher-explaining/642084
https://thenounproject.com/term/announcement/704697


       

 
• CU-TEP ไม่ต่ ากว่า ๖๐ คะแนน  
 • TOEFL ไม่ต่ ากว่า ๑๗๓ คะแนน (computer – based) 
  หรือไม่ต่ ากว่า ๖๑ คะแนน (internet – based)  
• IELTS ไม่ต่ ากว่าระดับ ๖ 
• สถาบันเทวะวงศ์ฯ 

 เกณฑ์ในการคัดเลือก 

- ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ (Practical Test) 
- ระดับ B๑ ของข้อสอบ Module ที่ ๑ 
  (Reading+Listening)  

Aptitude Test 

เครื่องมือ  ผลการปฏิบัติราชการ คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ คะแนนภาษาอังกฤษ 

กลุ่มที่เคยสอบ Aptitude 

ส่วนราชการ 
ก าหนด เช่น การน าเสนอ
โครงการในการพัฒนางาน

องค์กรของผู้สมัคร 
(Project Presentation 
Summary) และน าเสนอ

ต่อผู้บริหาร 

 

 
ร้อยละ ๕๐ 

 
ตามทีส่ านักงาน ก.พ. 

ก าหนด 

ขั้นตอนที ่๑ โดยส่วนราชการ 

ขั้นตอนที ่๒ โดยส านักงาน ก.พ.  

เครื่องมือ ประเมิน ACM 

รายละเอียด 

 เกณฑ์ในการคัดเลอืก 

กลุ่มที่ไม่เคยสอบ Aptitude 

ผลการปฏิบัติราชการ ๒ รอบ   
การประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา    
ในแต่ละรอบอยู่ในระดับดีมาก   
ขึ้นไป 

สรุปแนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๓ 



เครื่องมือการประเมิน 
(การประเมินสมรรถนะ 

ที่พึงประสงค์ 
ของข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง)  

สมรรถนะที่พึงประสงค์  
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ขั้นตอนที่ ๑ โดยส่วนราชการ 
( ๗ สมรรถนะ ) 
ขั้นตอนที่ ๒ โดยส านักงาน ก.พ. 
( ๖ สมรรถนะ ) 

การประเมินสมรรถนะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 



ระบบการพัฒนา 
(On the job + Competencies) 



• Career 
Development 

– What 

– Long Term 

– Process 

• Training and 
Development 

– How 

– Short Term 

– Support System 

Experience 
Accumulation 

Framework : EAF 

Training & Development 
Roadmap 

การพัฒนา 



ต าแหน่ง
เป้าหมาย 

ส ำนัก/กอง 

ส ำนัก/กอง 

ส ำนัก/กอง 

 
• ทักษะ หรือ ความสามารถอะไร 
• ต้อง “ท างาน” อะไรได ้
• ต้องอยู่ในส านัก/กอง นั้นๆ  ระยะเวลาเท่าไหร ่

 

Experience Accumulation Framework- EAF คือ Career plan ที่ตอบค าถามว่า 
หากจะเป็น “....ชื่อต าแหน่งส าคัญ....”  ต้องมีเส้นทางความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง 
หรือ ต้องหมนุเวียนไปท างานในส านัก/กองใดบ้าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้ 
จากการท างานจริงในฐานะ ขรก. ของ หน่วยงานภายในนั้นๆ   

กรอบการสั่งสมประสบการณ์  
(Experience Accumulation Framework : EAF) 



HiPPS 

HR Coach 

 

การพัฒนาภายใต ้
Training & 

Development 
Roadmap 

 

กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา 



 

 

 

 

 

 

การเสริมสรา้งคณุลกัษณะสว่นบุคคล 

•ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบั HiPPS 

•ประเมินรูปแบบพฤติกรรมการท างาน 

*สรา้งเสริมลกัษณะการเป็นขา้ราชการที่ดี  ฯลฯ   

การเสริมสรา้งทกัษะการท างาน/การบรหิาร 

•การบริหารโครงการ  

•การท างานเป็นทีม 

*การท างานเชิงรุก ฯลฯ 

การเสริมสรา้งภาวะผูน้ าและทกัษะดา้นการ

บรหิาร 

•ทกัษะและเทคนิคการสอนงาน   

•แลกเปล่ียนประสบการณแ์ละองคค์วามรูก้บั

ภาครฐัและเอกชน ฯลฯ 
ร
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ทุน Talent 

Network 

กิจกรรม

เครือข่าย 

เพ่ือ

เสริมสรา้ง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และการ

ท างานเพื่อ

ส่วนรวม 

ระดบัปฏิบตักิาร 

ระดบัช านาญการ  

กรอบการฝีกอบรมและพฒันา 

กรอบการสัง่สม 

ประสบการณ ์

ออกจาก
ระบบ 
เมื่อผล
การ

ปฏิบัติ
ราชการ
ต่ ากว่าที่
ก าหนด 

ออกจาก
ระบบ 
เมื่อได้
ระดับ

ช านาญ
การ

พิเศษ 

Specialist 
Specialist 

Expert 
Expert Manager 

Superstar 

HiPPS 

New 
Wave 

นปร. 

นกัเรียน

ทุนรฐับาล 

ขา้ราชการ 

ทัว่ไป 

Training & Development 
Roadmap 

ทุนส าหรบั 

HiPPS 



ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) 

ผลงาน + สมรรถนะ 



วางแผน  
(ก าหนด KPI) 

ติดตาม 

ประเมินผล 

ผ่าน  
   (Promote/Reward) 

คูมื่อ PM 

HiPPS ระดับปฏิบัติการ 
ต่ ากว่าระดับดีมาก 2 ครั้งติดต่อกัน 
ต่ ากว่าระดับดีมาก เป็นครั้งที่ 3 
ต่ ากว่าระดับดี   

HiPPS ระดับช านาญการ 
ต่ ากว่าระดับดีมาก   

Performance Management 

การออกจากระบบ 



ระบบแรงจูงใจ 
(ต าแหน่ง+ค่าตอบแทน+เครือข่าย) 



โอกาสได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ: 
 ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือน 
กรณีปกติใน อัตราร้อยละ 1 ของฐานในการค านวณ 
ต่อรอบการประเมินโดยในแต่ละส่วนราชการจะมีจ านวน
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งได้รับการเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษ ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

ค่าตอบแทน 

   มุ่งพัฒนาข้าราชการ 
ผู้มีศักยภาพสูงในระดับปฏิบัติการ
และช านาญการให้เป็นข้าราชการ 
ระดับช านาญการพิเศษที่มีคุณภาพ 

ต าแหน่ง 



กิจกรรมเครือข่ายก าลังคนคุณภาพ 
HiPPS Camp กิจกรรมวันดีดี 



One  Degree  Drive  

วันดีดี 
o คืนพลังสู่ธรรมชาติ คนืจิตวิญญาณสู่ทะเลไทย 
 

o ปลูกปัญญา พัฒนาความรู้เด็กไทย 
 

o    รักษ์น้ า-รักษ์โลก : ปฏิบัติการฝายแม้ว 
 

o สร้างสมดุลนิเวศน์ ฟื้นฟูป่าชายเลน  
 

o อาสาปั้นดิน พึ่งพิงธรรมชาติ 
 

o อุทิศแรงกาย สานสายใยชุมชน 

o ปนัน้้าใจใหน้อ้ง เฉลิมพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  
       สยามบรมราชกมุารี เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา 
o     คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
        ครองราชย์ ๗๐ ปี  

o    ก าลังคนคุณภาพรวมใจเป็นหนึ่ง สืบสานพระราชปณิธาน 
       ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 



• ศึกษาคู่มือการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ (PRIDE) 
• การจัดท า EAF ภาพรวมของส่วนราชการ 
• ตรวจสอบโควต้าของสัดส่วนข้าราชการในระบบ HiPPS  

• Short-List: โดยส่วนราชการ (ขั้นตอนที่ ๑) 
• Final List โดย ส านักงาน ก.พ. (ขั้นตอนที่ ๒) 

• สร้าง EAF รายบุคคล 
• พัฒนา Core competencies + Change leadership โดย สกพ. 
• พัฒนา Functional competencies โดยส่วนราชการ 
• ทุนฝึกอบรมระยะสั้น (แข่งขัน)  
• การมอบหมายและสอนงานโดยผูบ้ังคับบัญชา  
• การพัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ  

• โดยส่วนราชการ 
• โดย ส านักงาน ก.พ. 

การเตรียมการ 

พัฒนา 

ติดตาม  
ประเมินผล 

คัดเลือก 

ขั้นตอนการด าเนินการระบบ HiPPS ของส่วนราชการ 



กฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔๒  
    ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
  
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔  
     ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง 
 
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑  
     ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗  
     ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อ 
     แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
     กรณีผู้ครองต าแหน่ง เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง (HiPPS) 
 
 หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐  
     ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงือ่นไขการ   
     ก าหนดต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  



www.ocsc.go.th 

บริการ 

ส าหรับข้าราชการ 





ช่องทางการติดตามข้อมูล - ข่าวสาร 

website: www.ocsc.go.th  บริการ  

                            ส าหรับข้าราชการ  ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

: Hipps OCSC 

Hipps E-newsletter 

http://www.ocsc.go.th/


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th  บริการ  ส าหรับข้าราชการ  ระบบ HiPPS  

                                               คู่มือและเอกสาร  คู่มือระบบ HiPPS 

 คู่มือการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ (PRIDE) 

 คู่มือการจัดท ากรอบการสั่งสมประสบการณ์ 

http://www.ocsc.go.th/


แผนการด าเนินงานขยายผลระบบการบรหิารก าลังคนคณุภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กันยายน 2559 
- ปฐมนิเทศ HiPPS 12 
- จัดส่งกรอบการสั่งสม
ประสบการณร์ายบุคคล 
(Individual - EAF) 

 

พฤศจิกายน 2559 
- สัมมนาเครือข่าย 
(HiPPS Camp)  
- หลักสตูรพัฒนา HiPPS 
รุ่นใหม ่

 

ตุลาคม 2559 
- HiPPS12 กรอกข้อมูล
ในฐานข้อมูล HiPPS 

 

ธันวาคม 2559 
- หลักสตูรพัฒนา HiPPS  
รุ่นใหม ่

 

มกราคม 2560 
- ประกาศรับสมัคร HiPPS 
รุ่น 13 
- ส่วนราชการคดัเลือก 
HiPPS 13 ขั้นตอนที ่1 
(ม.ค – พ.ค. 60) 

 

มีนาคม 2560 
- หลักสตูรพัฒนา 
HiPPS/ Coach/ HR 
-  ส่วนราชการคดัเลือก 
HiPPS 13 ขั้นตอนที ่1 
(ม.ค – พ.ค. 60) 
 

 

กุมภาพันธ์ 2560 
- กิจกรรมวันดดี ี
- ชี้แจงแนวทางการ
คดัเลือก HiPPS รุ่น 13 
-  ส่วนราชการคดัเลือก 
HiPPS 13 ขั้นตอนที ่1 
(ม.ค – พ.ค. 60) 
 

 

เมษายน 2560 
- หลักสตูรพัฒนา HiPPS/ 
Coach/ HR 
-  ส่วนราชการคดัเลือก 
HiPPS 13 ขั้นตอนที ่1 
(ม.ค – พ.ค. 60) 

 
พฤษภาคม 2560 

- หลักสตูรพัฒนา HiPPS/ 
Coach/ HR 
-  ส่วนราชการคดัเลือก 
HiPPS 13 ขั้นตอนที ่1 
(ม.ค – พ.ค. 60) 

 

กรกฎาคม 2560 

 
มิถุนายน 2560 

- สอบ Aptitude Test 
เพื่อคดัเลือก HiPPS 13 
- ประเมินคณุลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์เพื่อคดัเลือก 
HiPPS 13 
 

 

สิงหาคม 2560 
- ประกาศรายชื่อ HiPPS 13 

 

หมายเหตุ อาจมีการเปล่ียนแปลง สามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. 

 

- หลักสตูรทุน Talent 
Network/ HR Pro 

 

 



การบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพ (Talent Management) 



วัตถุประสงค์ 
ส่วนราชการ  ----->  มีระบบการบริหารก าลังคนคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
                         มีการเตรียมและพัฒนากลุ่มก าลังคนคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
                         มีการใช้ประโยชน์กลุ่มก าลังคนคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพ 
ระบบราชการ ----->  มีคลังข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 

การวางแผน 
ก าลังคนคุณภาพ 

การสรรหา 
และคัดเลือก 

ก าลังคนคุณภาพ 

การเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วม 

ให้แก่ส่วนราชการ 

การพัฒนา 
ก าลังคนคุณภาพ 

การติดตาม 
การใช้ประโยชน์ 
ก าลังคนคุณภาพ 

กลไก P-R-I-D-E 

Planning Recruiting 

& Selecting 

Institutionalizing Developing Evaluating  

& Monitoring 

มาตรการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพเชิงรุกส าหรับสว่นราชการ 



รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ HiPPS 

นางสาวทรรศวลัย พุทธทิพย์ (ฮอม) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

โทรศัพท์ : 0 2547 1704  

E-Mail : tassawalai@gmail.com 

นางสาววงจันทร์ คูณศรีสุข (เต้ย) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 0 2547 1709 

E-Mail : wongjan@ocsc.go.th 

นางปิยสุรางค ์ กุลจิตติประสิทธิ์ (จอย) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 0 2547 1731 

E-Mail : piyasurang@ocsc.go.th. 

นางจิราพร  วิโรจน์ชีวัน (หนุ่ย) 

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 6800 

E-Mail : chiraporn@ocsc.go.th. 



Q & A 

สามารถศึกษาข้อมูล “สรุปประเด็นค าถามเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ ๑๓” 
เพ่ิมเติมได้จาก www.ocsc.go.th  

หัวข้อ บริการ   -- > หัวข้อย่อย ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

http://www.ocsc.go.th/

