
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  



แ น ว คิ ด  ห ลั ก ก า ร  

Attract 
เพ่ือดึงดูด รกัษา และจูงใจคนเก่ง คนดี 
มีผลงานที่ก่อให้เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ 

Talent Development 
พัฒนาข้าราชการพลเรือนผู้มีศักยภาพสูง

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

Talent Inventory 
เพื่อเตรียมผู้น าซึ่งมีคุณภาพ คุณธรรม

จริยธรรมและประสบการณส์ าหรับต าแหน่ง
ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการและ
ประเภทวิชาการระดับเชีย่วชาญขึ้นไป  

ระบบคัดเลือกที่เข้มข้นแข่งขันสูง 

การแต่งตั้งที่เปน็ธรรม 

พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

สอดคล้อง ไม่แปลกแยก 
จากระบบบรหิารบุคลากรภาครัฐ 

ในภาพรวม 

ร ะ บ บ ข้ า ร า ช ก า ร ผู้ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ สู ง  

2 



 

กลไก 
ของ 
ระบบ 
HiPPS  

 
 

ระบบ 
สรรหาและ
คัดเลือก 

ระบบ 
พัฒนา 

ระบบ 
แรงจูงใจ 

ระบบบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน 
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คนที่ “ชอบ” 
งานท้าทาย 

คนที่ “ใช”่ 
ของ 

ส่วนราชการ 

คนที่ “ช่วย” 
ผลักดันความส าเร็จ 
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มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
สั่งสมความเชี่ยวชาญ 

บริการที่ดี 

ยึดม่ันในความถูกต้องและชอบธรรม 

ท างานเป็นทีม 

ความผูกพันต่อระบบราชการ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

มองภาพรวม 

อุทิศตนเพื่อสังคม 

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

มุ่งมั่นเรียนรู้พัฒนาตนเอง 

 

 สมรรถนะที่พึงประสงค์ส าหรับ HIPPS 
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สถานะ  

อายุ ราชการ  

ประสบการณ์  

ผลประเมิน  

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ปฏิบัติการ 
ช านาญการ 

ปริญญาโท/เอก 1 ปี;  
ปริญญาตรี 2 ปี 

1 ปี (ในหน่วยงานที่สมัคร)  

มีผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบ 
การประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ในแต่ละรอบอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
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กระบวนการคั ด เลื อก  

คุณสมบั ติ  
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ส่วนราชการต้นสังกดั 

 การสัมภาษณ์ 
 การประเมินสมรรถนะ 
 ผลการปฏิบัติงาน 
 วิสัยทัศน์ แนวคิด 
 พฤติกรรมโดยรวม 
 ภาษาอังกฤษ 
 ทักษะคอมพิวเตอร์ 

ส านกังาน ก.พ. 

 Aptitude Test 

 Assessment Center 

กระบวนการคัด เลือก  
วิ ธี ก ารคั ด เลื อก  

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 
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On-the-Job 
โดย สรก. 

Experience Accumulation 
Framework (EAF) 

Core 

Long-term 

Off-the-Job 
โดย สกพ. 

Training & Development  
Roadmap 

Support System 

Short-term 

กระบวนการพัฒนา  
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STEP 1 
ส านัก/กอง 

STEP 2 
ส านัก/กอง 

STEP 3 
ส านัก/กอง 

STEP 4 
ต าแหน่ง 
เป้าหมาย 

ทักษะ หรือ ความสามารถอะไร? 
ต้อง “ท างาน” อะไรได้? 
ต้องอยู่ในส านัก/กองนั้น ๆ ระยะเวลาเท่าไหร่? 

กรอบการสั่งสมประสบการณ์ 
Experience Accumulation Framework (EAF) 

Experience Accumulation Framework – EAF คือ Career Plan  
ที่ตอบค าถามว่าหากจะเป็น  
“....ชื่อต าแหน่งส าคัญ….”  
ต้องมีเส้นทางความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง 
หรือต้องหมุนเวียนไปท างาน 
ในส านัก/กองใดบ้าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ที่ได้จากการท างานจริง 
ในฐานะ ขรก. ของหน่วยงานภายในนั้น ๆ 
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องค์ประกอบของ EAF 

หน่วยงาน 
ที่ต้องผ่านงาน 
และผู้สอนงาน 

งานทีค่วร 
มอบหมาย 
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1. ก าหนดหน่วยงานที่ต้อง
ผ่านงานจึงจะท าให้พัฒนา

สู่ต าแหน่งเป้าหมายได้ 

2. พิจารณาว่าต้องผ่าน
งานในหน่วยงานถึงใน
ระดับใด และก าหนด 
หัวเรื่องความรู้/งานที่ต้อง
เรียนรู ้

3. ระบุตัวบ่งชี้เชิงพฤติกรรมที่จะใช้วัดหรือแสดง 
ใหเ้ห็นถึงการบรรลุได้ตามระดับความสามารถ 

4. ระบรุะยะเวลาที่เหมาะสม 
ในการผ่านงานในหน่วยงาน ณ ระดับ
ความสามารถหนึ่ง ๆ 

5. ระบุผู้สอนงาน ใครคือผู้ที่เหมาะสม
และมีศักยภาพในการสอนงาน 

6. ระบุหลักสูตรการฝึกอบรม 
ทีเ่กี่ยวเนื่องกับวิชาชีพหลักสูตรใด 
ทีจ่ าเป็นเพื่อสร้างฐาน ความรู้ 
ใหเ้พียงพอกับการปฏิบัติงาน 

7.ระบุงานที่ควรมอบหมายซ่ึงจะท า
ให้บรรลุได้ถึงระดับความสามารถ 
ทีมุ่่งหวัง 

แบบฟอร์ม EAF 
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1. HiPPS  

2. Coach 

3. HR 

ข้าราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

 
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตาม 
Training and Development Roadmap 
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(Training & Development Roadmap) 

ภาพการแสดงกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ระบบแรงจูงใจ 
(ต าแหน่ง+ค่าตอบแทน+เครือข่าย) 
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มุ่งพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงใน
ระดับปฏิบัติการและช านาญการให้เป็น
ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษที่มี
คุณภาพ 

โอกาสได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ : 
ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนกรณี
ปกติในอัตราร้อยละ 1 ของฐานในการค านวณต่อรอบ
การประเมินโดยในแต่ละส่วนราชการจะมีจ านวน
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งได้รับการเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวน
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
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กิจกรรมสัมมนาประจ าปี กลุ่มก าลังคนคุณภาพ 

- เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้และการ
เรียนรู้จากทุนฝึกอบรม HiPPS รุ่นใหม่ทุน Talent 
Network 
- การแสดงผลงานและศักยภาพของก าลังคน
คุณภาพในเชิงวิชาการ 
- เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องได้รู้จัก 
กลุ่มก าลังคนคุณภาพของภาคราชการมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์

หัวข้อ “หนึง่องศาขยับ ปรบัเปลี่ยนประเทศไทย” 

 กิ จกรรม เครื อข่ ายก าลั งคนคุณภาพ  
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 กิจกรรมเครือข่ายก าลั งคนคุณภาพ  

วัตถุประสงค ์

-  เพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มก าลังคนคุณภาพใน 
เชิงจิตอาสาการท าประโยชน์เพือ่ส่วนรวม (มิติคนดี) 

-  การเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงบูรณาการ 

   ระหว่างก าลังคนคุณภาพกลุ่มต่าง ๆ   

 (มิติคนคุณภาพ) 

-  การเสริมสร้างพลังสามคัคีปรองดอง  

   (มิติความกลมเกลียว) 

กิจกรรมวันดีดี (One Degree Drive) 
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กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจ าปี ที่ผา่นมา 

2553  :  “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย”  
            (One Degree Drive : Head Heart Hand) 
2554  :  “หนึง่องศาขยับ ปรบัเปลี่ยนประเทศไทย : ผนึกพลัง…ก าลังคนคุณภาพ 
2555 :   “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ลุก และ รุกก้าวสู่อาเซียน”   
             (Head Heart Hand & Harmony) 
2556 :  “หนึง่องศาขยับ ปรบัเปลี่ยนประเทศไทย : เตรียมทักษะและความรู้สู่อาเซียน” 
2557 :  “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย: ก้าวข้ามอาเซียนสู่เวทีสากล” 
2558 :  “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ก้าวต่อไปของพลังแห่งอนาคต” 
2560 :  “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย: ผสานพลังคนคณุภาพกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ” 
2561 :  “หนึง่องศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ก าลังคนคุณภาพกับการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ” 
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 คืนพลังสู่ธรรมชาติ คืนจิตวิญญาณสู่ทะเลไทย 

 ปลกูปญัญา พัฒนาความรู้เด็กไทย 

 คนรุ่นใหม่ ใส่ใจธรรมชาติ 

 อาสาปั้นดิน พึ่งพิงธรรมชาติ 

 อุทิศแรงกายแรงใจ สานสายใยชุมชน 

 ปันน้ าใจให้น้อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา 

 คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๗๐ ปี 

 ก าลังคนคุณภาพรวมใจเป็นหนึ่ง สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานีธานีโดยกลุ่มก าลังคนคุณภาพ 
 

   

กิจกรรมวันดีดี One Degree Drive 
ที่ผ่านมา 

19 



ระบบบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Management) 

ผลงาน & สมรรถนะ 
20 



Performance Management 
วางแผน (ก าหนด KPI) 

ประเมินผล 

ผ่าน (Promote/Reward) 

การออกจากระบบ 

HiPPS ระดับปฏิบัติการ 
 ต่ ากว่าระดับดีมาก 2 ครั้ง ติดต่อกัน 
 ต่ ากว่าระดับดีมาก เป็นครั้งที่ 3 
 ต่ ากว่าระดับดี 

HiPPS ระดับช านาญการ 
 ต่ ากว่าระดับดีมาก 

 

21 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKtpSwz6PeAhVLK48KHYJwDh8QjRx6BAgBEAU&url=https://pl.depositphotos.com/42164367/stock-illustration-parting-ways-arrows.html&psig=AOvVaw0eeI2WVw8s_y5H3Of6ubQt&ust=1540626452864967


กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 หนังสอื ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 
  เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง  
  หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 4 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 
  เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง  
  หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555 
  เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง 
  หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 
  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ กรณีผู้ครองต าแหน่งเป็นข้าราชการ 
ผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง (HiPPS) 

 หนังสอื ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
  เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิส์ูง  
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คู่มือและเอกสาร 

ฐานข้อมูล 
HiPPS E-newsletter 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.  
(www.ocsc.go.th)  

บริการส าหรับข้าราชการ 

ระบบ HiPPS 

คู่มือและเอกสาร/ฐานขอ้มูล/ 
HiPPS E-newsletter 

ขั้นตอนการเข้าสู่คู่มือ 
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ขั้นตอนการดูผลคะแนนการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/HiPPS 

ID Card 

ID Card 

2. กรอกเลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

คลิก 
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3. คลิกที่ My HiPPS Profile 
 

4.  
 ID Card 
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ตัวอย่าง  
ผลคะแนนการประเมิน

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
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ระบบฐานข้อมูล 

26 



จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) 

 ชาย 445 
 หญิง 664 

รวม 1109 

40% 
60% 

ชาย 
หญิง 

ระบบฐานข้อมูล 

จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
การศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) 

 ปริญญาเอก 154 
 ปริญญาโท 786 
 ปริญญาตรี 164 
 ไม่ระบุ 5 

รวม 1109 

14% 

71% 

15% ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ไม่ระบุ 

0% 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561  27 
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จ าแนกตามสถานภาพ ระบบฐานข้อมูล 
สถานภาพปัจจุบัน  จ านวน (คน) 

 เป็นช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญแล้ว 132 

 ด ารงสถานภาพข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 783 

 ลาออกจากระบบฯ 122 
 ลาออกจากราชการ 72 

รวม 1109 

12% 

71% 

6% 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561  

เป็นช านาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญแล้ว 
ด ารงสถานภาพข้าราชการ 
ผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง 
ลาออกจากระบบฯ 
ลาออกจากราชการ 

จ าแนกตามระดับ 
ระดับ  จ านวน (คน) 

 เชี่ยวชาญ 3 

 ช านาญการพิเศษ 131 

 ช านาญการ 506 

 ปฏิบัติการ 467 

 บริหารสูง 1 

 อ านวยการสูง 1 

รวม 1109 

12% 

46% 
42% 

0% 0% 
0% เชี่ยวชาญ 

ช านาญการพิเศษ 
ช านาญการ 
ปฏิบัติการ 
บริหารสูง 
อ านวยการสูง 

11% 
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จ าแนกตามความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 10 อันดับแรก 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561  

ระบบฐานข้อมูล 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
วิศวกรรมศาสตร ์ 152 
เศรษฐศาสตร ์ 142 
รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร ์ 88 
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร ์ 76 
นิติศาสตร ์ 66 
วิทยาการสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาต ิ 52 
เภสัชศาสตร ์ 41 
การบญัชี 34 
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 30 
สารสนเทศศาสตร/์คอมพิวเตอร ์ 25 

รวม 706 

วิศวกรรมศาสตร ์
22% 

เศรษฐศาสตร์ 
20% 

รัฐศาสตร์/รัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

12% 

บริหารธุรกิจ/
พาณิชยศาสตร์ 

11% 

นิติศาสตร์ 
9% 

วิทยาการ
สิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

7% 

เภสัชศาสตร ์
6% 

การบัญชี 
5% 

วิทยาศาสตร์
ประยุกต ์

4% 

สารสนเทศศาสตร์/
คอมพิวเตอร ์

4% 
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ระบบฐานขอ้มูล 

จ าแนกตามกระทรวง/ส านัก 
ส่วนราชการ จ านวน (คน) 

กระทรวงการคลัง 231 

ส านักนายกรัฐมนตรี 162 

กระทรวงสาธารณสุข 94 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 81 

กระทรวงพลังงาน 81 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 68 

กระทรวงคมนาคม 60 

กระทรวงอุตสาหกรรม 51 

กระทรวงยุติธรรม 46 

กระทรวงแรงงาน 42 

กระทรวงมหาดไทย 40 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 26 

กระทรวงศึกษาธิการ 25 

กระทรวงพาณชิย ์ 25 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 14 

อื่นๆ 13 

กระทรวงวัฒนธรรม 9 

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา 4 

รวม 1109 ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561  

ระบบฐานข้อมูล 

6% 

กระทรวงการคลัง 
21% 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
15% 

กระทรวงสาธารณสุข 
8% กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
7% 

กระทรวงพลังงาน 
7% 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6% 

กระทรวงคมนาคม 
5% 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
5% 

กระทรวง
ยุติธรรม 

4% 

กระทรวงแรงงาน 
4% 

กระทรวงมหาดไทย 
4% 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

3% 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

2% 

กระทรวงศึกษาธิการ 
2% กระทรวงพาณิชย์ 

2% 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

1% 

อื่นๆ 
1% 

กระทรวงวัฒนธรรม 
1% 

กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
0% 
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จ าแนกตามสถานภาพแยกแต่ละกระทรวง/ส านัก 
ส่วนราชการ 

มี HiPPS  
อยู่ในระบบ (คน)  

เป็นช านาญการพิเศษแล้ว (คน)  ลาออกจากระบบ HiPPS (คน)  
ลาออกจากราชการ (คน

)  
รวม 
(คน)  

กระทรวงการคลัง 157 27 26 21 231 
ส านักนายกรฐัมนตร ี 106 31 14 11 162 
กระทรวงสาธารณสุข 71 5 18 - 94 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 57 4 18 2 81 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 50 12 2 4 68 

กระทรวงพลังงาน 47 15 5 14 81 
กระทรวงคมนาคม 43 9 7 1 60 
กระทรวงอุตสาหกรรม 41 6 2 2 51 
กระทรวงแรงงาน 35 - 2 5 42 
กระทรวงยุตธิรรม 32 2 11 1 46 
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 30 3 3 1 37 
กระทรวงพาณชิย์ 23 1 1 - 25 
กระทรวงศึกษาธกิาร 22 1 1 1 25 
กระทรวงมหาดไทย 21 5 9 5 40 
กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 17 5 2 2 26 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10 2 1 1 14 
หน่วยงานอิสระ 9 4 - - 13 
กระทรวงวัฒนธรรม 9 - - - 9 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3 - - 1 4 

รวม 783 132 122 72 1109 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561  
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รวม127 คน 

รวม 671 คน 

บอร์ดนิทรรศการในกิจกรรมสัมมนาวชิาการประจ าปีกลุ่มก าลังคนคุณภาพ หัวข้อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลีย่นประเทศไทย : ผสานพลังคนคุณภาพเพือ่การปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ”  
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 32 
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ที่มา : โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 

กฎหมาย  
 

Strategist Development Program 
ส านักงาน ก.พ. และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติน าร่อง
พัฒนานักยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 

ขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล ด้วยกลุ่มก าลังคนคุณภาพ 

3โจทย์ทีต่้องขับเคลื่อน 

ศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ ที่แสดงถึงความเชื่อมโยง  

ความแตกต่าง และความซ้ าซ้อนของ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

คลังข้อมูล  
 การใช้ Big Data เพ่ือการบริหาร 

จัดการทรัพยากรน้ า ยุทธศาสตร์  
 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์เรื่องน้ า ที่เชื่อมโยง
กับมิติเศรษฐกิจและสังคม 

 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๔๐ คน (๖๐ สรก.) 
 ผู้เข้ารับการประเมินและคัดเลือก ๘๐ คน (๕๐ สรก.) 
 ผู้ได้รับการคัดเลือก ๑๔ คน (๑๑ สรก.) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ๗ คน (๖ สรก.) ๑๐ กันยายน ๖๑ : พิธี

ลงนาม MOU ร่วมกับ
ส่วนราชการ ๗ แห่ง 
ที่สนับสนุนบุคลากร 
เข้าร่วมโครงการ ฯ 
โดยมีนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) และ 
รองนายกรัฐมนตรี 

(นายวิษณุ เครืองาม) 
เป็นสักขีพยาน  เชิญชวนส่วนราชการส่งข้อเสนอโจทย์ เพื่อรับสมัครกลุ่มก าลังคนคุณภาพไปปฏิบัติงาน การด าเนินการในระยะต่อไป 
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Talent Inventory Project 



Talent Inventory  

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของก าลังคนคุณภาพ 

 

เพื่อการติดตามการใช้ศักยภาพของกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
จึงต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด “ 

“ 
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วตัถปุระสงค์ 

01 

02 

03 

04 

เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและ ‘จ าแนกความเชี่ยวชาญ’ ของข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

เพื่อ ‘จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลงาน’ เฉพาะบุคคลของข้าราชการผูม้ีผลสัมฤทธิ์สูง เช่น 
ผลงานท่ีถือเป็นความส าเร็จ ผลงานความเชี่ยวชาญ ผลงานเลือ่นระดับ และประสบการณ์
หรือการท างานท่ีผ่านมา เช่น บทบาทความรับผิดชอบต าแหน่ง/กลุม่ต าแหน่งตามภารกิจ  
 

เพื่อให้ประเทศมี ‘คลังข้อมูล’ ที่เป็นประโยชน์ในการค้นหาบุคคลทีม่ีศักยภาพหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าร่วมท างานในระดับประเทศได ้

เพื่อ ‘เชื่อมโยงข้อมูล’ จากระบบต่าง ๆ เช่น BI และ DPIS และน าข้อมูลจากทุกระบบ 
มาต่อยอดในเชิงการวิเคราะห์และแสดงผล เพื่อให้มีการรายงานผล (Dashboard)  

Contents 

Contents 
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ตัวอย่างระบบรายงานผลข้อมูล (Dashboard) 
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ตัวอย่าง
ระบบ
ค้นหา
ความ

เชี่ยวชาญ 
 

 ระบบจะค้นหาผู้ท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ 
โดยเราจะใส่ Keywords หรือ ค าค้น ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการค้นหา เช่น ส่ิงแวดล้อม 
 ผู้ท่ีมีข้อมูล Keywords หรือค าค้น นั้น ๆ มาก
ท่ีสุดในประวัติส่วนตัว จะแสดงชื่อให้เห็นเป็นคน
แรก โดยระบบจะคิดเป็นเปอเซ็นต์ (%) ของ
จ านวนค าท่ี matching  
 โดยส านักงาน ก .พ .  จะน าข้อมูลมาเพื่ อ
วิ เคราะห์และหาผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้านใน
ระดับประเทศต่อไป 
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เข้าเว็บไซต์ 
www.ocsc.go.th/HiPPS 

ถ้าจ า Password ไม่ได ้
สามารถกดปุ่ม ‘ลืมรหัสผ่าน’ 
เพ่ือขอรหัสใหม่ผ่านทาง E-mail 

กรอก Username และ Password เพ่ือ
เข้าสู่ระบบ 

เข้า HiPPS         
Website 1 

3 ตรวจ 
สอบ 
 

ข้อมูลการศึกษา 
ข้อมูลรายละเอียดการท างาน 

ข้อมูลรายละเอียดผลงาน 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ิมข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูล 
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www.ocsc.go.th/HiPPS 
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Log in เข้าสู่ระบบ 
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ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 2 เป็นคุณสมบัติของบุคคล 
(ต าแหน่ง ระดับ หน่วยงาน ประวัติการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ) โดยข้อมูลบางส่วนจะ
สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น  
ประเภทนักเรียนทุนของรัฐบาล เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลนักเรียนทุนของรัฐบาล (BI) หรือการ
เลื่ อนระดับ (ปฏิบัติการเป็นช านาญการ ) 
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล DPIS 

คลิกท่ีแก้ไขข้อมูลเพื่อแก้ไขและ
เพิ่มข้อมูลให้ถูกต้องและ 

เป็นปัจจุบัน 
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ผลงานทีส่ าคัญ 
• คลิกที่ Add new node เพ่ือเพ่ิม
รายละเอียดผลงานทีส่ าคัญ 
• แก้ไขและเพ่ิมข้อมูลที่เกีย่วข้องกับ
ผลงานวิชาการหรือผลงานเลื่อนระดบั 
• ใส่ Keywords ที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะความเชี่ยวชาญหรืองานของ
ท่านให้มากทีสุ่ด เช่น ค่าตอบแทน,  
payment, บริหารบุคคล เป็นต้น  
(ภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้) ในช่อง 
ค าบรรยาย หรือ Description 
• เพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียดการ
ทดสอบความรู้ทางภาษาหรือทักษะ
คอมพิวเตอร ์
• เพ่ิมรายละเอียดข้อมูลของท่านให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
• SAVE (บันทึก) 
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แนวทางการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  
รุ่นที่ 14 



แนวทางการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง (HiPPS) รุ่นที่ 14 

Module Professional Skills Competency Developmen
t 

Public Service Attitude Global Mindset Knowledge Sharing & Pr
esentation 

วัตถุประสงค ์ เสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ และ
ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

พัฒนาและยกระดับขดีสมรรถนะที่จ าเป็น
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

สร้างความตระหนักรู้ใน 
การเป็นข้าราชการและผู้น าทางสังคมที่ดี 

เปิดมุมมองและประสบการณ์ท างานที่
เป็นสากล 

แลกเปลี่ยนองค์ความรูร้ะหว่างกลุ่ม
และน าองค์ความรู้ไปปรับปรุงและ
พัฒนางานทีร่ับผิดชอบ 

ประเด็น 
การเรียนรู้และ

พัฒนา  

- Digital Transformation 
- Data Analytics  
- Strategic Management 

- Commitment to Learning 
- Holistic View 

- Good Governance 
- Public Service Mindset 
- Community Study 

- Digital Transformation 
- Data Analytics 
 

- Group Project 
 

วิธีการเรียนรู้
พัฒนา 

- Lecture (Case Studies) 
- Workshop 
- Study visit 

- Lecture (Case Studies) 
- Workshop 

- Lecture (Case Studies) 
- Field Trip 
- Team Project 

- Field Trip 
- Team Project 

- Group Discussion 
- Project Presentation 

การประเมิน - The Best Group Project presentation  
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ระยะเวลาในการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นท่ี 14 * 

Group Professional Skills + Compe
tency Development 

Public Service 
Attitude 

 

Global Mindset 
 

Knowledge Sharing & 
Presentation 

PowerPoint Submi
ssion 

1  1- 4 เม.ย. 2562 5-7 เม.ย. 2562  22 – 26 เม.ย. 2562 29 เม.ย. 2562 
27 – 28 มิ.ย. 2562 

14  พ.ค. 2562 

2 22 – 25 เม.ย. 2562 26 – 28 เม.ย. 2562 6 – 10 พ.ค. 2562  13 พ.ค. 2562 
27 – 28 มิ.ย. 2562 

28 พ.ค. 2562 

3 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 3 – 5 พ.ค. 2562 13 – 17 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562 
27 – 28 มิ.ย. 2562 

5 มิ.ย. 2562 

4 13 – 16 พ.ค. 2562 17 – 19 พ.ค. 2562  27 – 31 พ.ค. 2562 3 มิ.ย. 2562 
27 – 28 มิ.ย. 2562 

18 มิ.ย. 2562 

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 47 



0-2547-1000 
ต่อ 6808, 6813, 6815,  
6816, 6818 

0-2547-1734 
0-2547-1736 

hipps_team@ocsc.go.th www.ocsc.go.th/hipps HiPPS OCSC 
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Q&A 



Thank you 
ขอบคุณมากค่ะ 


