
 

วสิยัทศัน ์

กรมชลประทานเปน องคกรอัจฉริยะ ที่มุงสรางความม่ันคงดานน้ํา 

(Water Security) เพ่ือเพ่ิมคุณคาการบริการ ภายใน ป 2579” 

พนัธกจิ 

1. พัฒนาแหลงน้ําและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุมน้ําใหเกิดความสมดุล  

2. บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหเพียงพอ ทั่วถึง และเปนธรรม  

3. ดําเนินการปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอยางเหมาะสม  

4. เสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ํา 

ยทุธศาสตรก์รมชลประทาน ปี พ.ศ. 2560 - 2564 





ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือลดผลกระทบการสูญเสีย

บุคลากรที่มีศักยภาพ เนื่องจากการเกษียณอายุราชการและปญหา

การขาดชวงอายุของขาราชการ 

1. การวางแผนกําลงัคน 
2. วางแผนอาชีพ  

(Career Planning) 

3. การบริหารกําลังคนคุณภาพ 

(Talent Management) 

4.การจัดทําแผนการสืบทอด

ตําแหนง  

(Succession Planning) 

5. การวางแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคลอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง  

6. การปรับปรุงระบบการสรรหา

และเลือกสรรบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพ 

7. การสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการความรูในองคกร 

8. อาจตองมีการสรรหาจาก

ภายนอก หรือจางผูเกษียณอายุ

ไวปฏิบัติงานตอเพื่อพัฒนา 





วัตถุประสงค 

สวนราชการ 

                         

                          

ระบบราชการ         มีคลังขาราชการผูมีศักยภาพสูง 

มีระบบการบริหารกําลังคนคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มีการเตรียมและพัฒนากลุมกําลังคนคณุภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

มีการใชประโยชนกลุมกําลังคณุภาพอยางเต็มศักยภาพ 

บทบาท HR : กลไก P – R – I – D – E  

การวางแผน

กําลังคนคุณภาพ 

การสรรหา และ

คัดเลือกกาํลังคน

คุณภาพ 

การเสริมสราง 

การมีสวนรวม

ใหแกสวนราชการ 

การพัฒนา

กําลังคนคุณภาพ 

การตดิตาม  

การใชประโยชน

กําลังคนคุณภาพ 

Planning 
Recruiting & 

Selecting 
Institutionalizing Developing 

Evaluating & 

Monitoring 



วัตถุประสงค สวนราชการ สํานักงาน ก.พ. 

ทุกสวนราชการ จัดทําแผนพัฒนา

กํ า ลั ง ค น คุ ณ ภ า พ  ( Human 

Resource Development Plan) / 

กรอบการสั่งสมประสบการณภาพรวม

ให ส อดคล อ ง กับบริ บทของส วน

ราชการ โดยผูบริหารใหความเห็นชอบ 

-ทบทวนบทบาท ภารกิจและกําลังคน 

-แผนพัฒนาเช่ือมโยงระบบทุนรัฐบาล 

HiPPS และ SES (Senior Executive 

Service ระบบนักบริหารระดับสูง) 

-กํา กับดูแลจํานวนและกําหนด

มาตรฐานในภาพรวมของ ทุกสวน

ราชการ 

-จัดทําคูมือการจัดทําแผน HRD 

Plan/กรอบ EAF ภาพรวม 

-ใหความรู ใหคําปรึกษา 

-วางมาตรการจูงใจสําหรับสวน

ราชการ 



วัตถุประสงค สวนราชการ สํานักงาน ก.พ. 

ใหทุกสวนราชการ มีคลังคน

คุณภาพ (Talent Pool) ของ

ตัวเอง เชน นักเรียนทุนรัฐบาล 

( น ท ร . )  นั ก บ ริ ห า ร ก า ร

เปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) ผู

ผานโครงการ New Wave 

และผูท่ีผานการคัดเลือกเขาสู

ระบบ HiPPS ข้ันตอนท่ี ๑ 

ของสวนราชการ 

-จัดสอบเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐาน

กําลังคนคุณภาพกลุมตาง ๆ  

         วิชา 

Talents 
Aptitude ACM 

นทร. - √ 

นปร. √ - 

New Wave √ - 

ขรก.ท่ัวไป √ √ จํานวนคนคุณภาพของกรมชลประทาน 

- นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)  8 คน 

- ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 11 คน  

-นักเรียนทุน UIS 2 คน  



วัตถุประสงค สวนราชการ สํานักงาน ก.พ. 

-ใ ห ทุ ก ส ว น ร า ชก า ร พั ฒ น า แ ล ะ

ขับเคลื่อนระบบการบริหารกําลังคน

คุณภาพ กําหนดเปาหมายการพัฒนา

และการกระจายตัวใหเหมาะสม 

-สนับสนุนใหกําลังคนคุณภาพของ

สวนราชการเขาสูระบบ HiPPS 

-พัฒนาคลังความรู จัดทําคูมือสั่ง

สมกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติท่ีดี 

-ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการกําลังคนคุณภาพ โดยใช 

HiPPS เปนแนวทาง 



วัตถุประสงค สวนราชการ สํานักงาน ก.พ. 

-จัดทําแผนการพัฒนาและกรอบการ

สั่งสมประสบการณใหแกกลุมกําลังคน

คุณภาพของสวนราชการ 

-วางระบบการสอนงาน สนับสนุนและ

สงเสริมใหกลุมกําลังคนคุณภาพเขาสู

ระบบ HiPPS 

-พัฒนา Development & 

Training Roadmap ใหสอดคลอง

กับบริบทการเปลี่ยนแปลง เชน 

การฝกอบรมรวมกับภาคเอกชน 

การดูงานในและตางประเทศ 

-จัดทําคูมือ ใหความรูเก่ียวกับการ

จัดทําแผนการพัฒนาและกรอบการ

สั่งสมประสบการณ 



วัตถุประสงค สวนราชการ สํานักงาน ก.พ. 

-ให ทุ กส วนราชการ กํ าหนดแนว

ทางการใชประโยชนกลุมกําลังคน

คุณภาพของสวนราชการโดยเช่ือมโยง

กั บ ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ปฏิบัติงาน และการมอบหมายงาน 

-ติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัด

ระดับบุคคลท่ีเปนมาตรฐานสําหรับ 

HiPPS 

-ร วม กับหน วยงาน ท่ี เ ก่ียวข อง

พัฒนาระบบการมอบหมายงานท่ี

ทาทายในระดับประเทศ 

-ศึกษาแนวทางการจัดสรรสิ่งจูงใจ

ท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม 









ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 

แนวคิด Attract 
Talent 

Development 

Talent 

Inventory 

เพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจคน

เกง คนดี มีผลงานท่ีกอใหเกิด

ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐให

อยูในระบบราชการ 

พัฒนาขาราชการ 

พลเรือนผูมีศักยภาพสูงอยาง

ตอเนื่องและเปนระบบ 

เพื่อเตรียมผูนําซึ่งมีคุณภาพ คุณธรรม 

จริยธรรมและประสบการณสําหรับ

ตําแหนงประเภทบริหาร ประเภท

อํานวยการและประเภทวิชาการ ระดับ

เชี่ยวชาญขึ้นไป 

หลักการ 

ระบบคัดเลือกที่เขมขน

แขงขันสูง 
การแตงต้ังที่เปนธรรม 

พัฒนาอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง 

สอดคลอง ไมแปลกแยกจาก

ระบบบริหารบุคลากรภาครัฐใน

ภาพรวม 



 สวนราชการ 
       - การทดแทนกําลงัคน 
       - การกระจายตวัของคนคุณภาพ 
 ตัวขาราชการ 
       - การพัฒนาตนเองผานการทํางาน 
       - แรงจูงใจในการทาํงานในภาคราชการ 
 ภาคราชการ 
       - การเตรียมความพรอมเพื่อเปนผูบริหาร 
         ที่มีคุณภาพ   

อีก 10 ปขางหนาจะมีขาราชการเกษียณอายุราชการ ประมาณ  
2,397 คน หรือประมาณ 40.44% ของขาราชการในกรมท้ังหมด  

เรงสรางกําลังคนคุณภาพเพื่อทดแทนการสูญเสีย และระบบ   
HiPPS เปนระบบหนึ่งท่ีกรมเลือกใช 

จัดทํากรอบการส่ังสมประสบการณรายบุคคล (Individual EAF) 

พัฒนาตามกรอบการส่ังสมประสบการณ 

การมอบหมายงาน/การสอนงานโดย Coach/Mentor โดยจัดทํา 
บันทึกขอตกลงในการทํางานเปนรายปสําหรับเปนเคร่ืองมือในการ 

มอบหมายงาน / การสอนงาน / การติดตามงาน / ติดตามและประเมิน 

ผลการปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเนนผลงาน 
     และสมรรถนะ 

การจายคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน 

การใหรางวัล ยกยองชมเชย 



- ระบบ/มาตรฐานในการพัฒนาบุคลากร 

- ภาพลักษณที่ดีและความนาเชื่อถือใหกับองคกร 

- ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมพรอมระบบ

กําลังคนคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

- ผูนํารุนใหมที่มี  

• ทักษะ 

• รูรอบ รูลึก หลากหลาย 



- โอกาสในการพัฒนาศักยภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

(การสั่งสมประสบการณ การฝกอบรม ทุนรัฐบาล ฯลฯ) 

- โอกาสในการกาวหนาทางอาชีพ การเลื่อนตําแหนงเปน

ชํานาญการพิเศษ เปนการเฉพาะราย 

- โอกาสในการเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ Top Up 1% 

- HiPPS จะตองมีผลการประเมินการปฏิบัตริาชการในระดับ

ดีเดน 

- สวนราชการจะมีจํานวน HiPPS ที่เลื่อนเงินเดือนเปนกรณี

พิเศษไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวน HiPPS ที่กรมมีอยู 



คัดเลือก 

การ 

วางแผน 

การ 

พัฒนา 

การ 

ประเมินผล 

 โดยสวนราชการ คัดเลือกขั้นตอนที่ 1 

 โดยสํานักงาน ก.พ. คัดเลือกขั้นตอนที่ 2 
 สวนราชการสราง EAF : Career Plan ของสวนราชการ 

 สวนราชการ “หมุนเวียน” HiPPS ไปตาม EAF ที่จัดทําไว 

 สํานักงาน ก.พ. อํานวยการจัดทํา และติดตาม 

 การพัฒนาโดยสํานักงาน ก.พ. 

 การพัฒนาโดยสวนราชการ 

 ทุนฝกอบรมระยะสั้น เชน Talent Network 

 การสอนงานโดย Coach & Mentor 

 การประเมินผลตามระบบปกติโดยกรม 

กระบวนการของ HiPPS  



สํานักงาน ก.พ. 

การคัดเลือก HiPPS 
จัดหลักสูตรฝกอบรมและสรางเวทีการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถท่ัวไป 

จัดทําคูมือ  

ใหคําปรึกษาแนะนําและติดตาม

ประเมินผล 

      การเสริมสรางภาวะผูนําและทักษะดานการบริหาร 

      •ทักษะและเทคนิคการสอนงาน 

      •แลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูกับภาครัฐ  

       และเอกชน ฯลฯ 
ขั้น

สูง
 

      การเสริมสรางทักษะการทํางาน/การบริหาร 

      •การบริหารโครงการ 

      •การทํางานเปนทีม 

      •การทํางานเชิงรุก ฯลฯ 

ขั้น
สูง

 

ระ
ดับ

ตอ
ยอ

ด 

การเสริมสรางคุณลักษณะสวนบุคคล 

•ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ HiPPS 

•ประเมินรูปแบบพฤติกรรมการทํางาน 

•สรางเสริมลักษณะการเปนขาราชการท่ีดี ฯลฯ 

ระ
ดับ

พื้น
ฐา

น 
กิจกรรม

เครือขาย

เพ่ือ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และการ

ทํางานเพ่ือ

สวนรวม 
ทุน Talent 

Network 

กรอบการสั่งสม

ประสบการณ 

ออกจาก

ระบบ เม่ือ

ผลการ

ปฏิบัติ

ราชการต่ํา

กวาท่ี

กําหนด 

ออกจาก

ระบบ เม่ือ

ไดระดับ

ชํานาญ

การพิเศษ 

กรอบการฝกอบรมและพัฒนา 
Specialist Expert Manager 

Superstar 

Tr
ai

ni
ng

 R
oa

d 
M

ap
 

หนวยงานตนสังกัด 

สนับสนุนให HiPPS ไดรับการ

ฝกอบรมและพัฒนาตาม 

roadmap 

ดําเนินการใหเปนไปตามท่ี

กําหนดในกรอบการส่ังสม

ประสบการณ 

กําหนดพี่เล้ียงและ

มอบหมายใหชวย

พัฒนา 

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 



ประกาศรับสมัคร 

ผูบังคับบัญชาและผอ.กอง/สํานัก 

ทดสอบภาษาอังกฤษ 

ดําเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ 

รายงานผลการคัดเลือกพรอมเหตุผล 

เสนอกรมใหความเห็นชอบ 

เสนอรายชื่อ 
หลักเกณฑการคัดเลือก  

1.ตรวจคุณสมบัติและใหคะแนนจาก 

เรียงความในใบสมัคร 

2.สัมภาษณโดยการสังเกตพฤติกรรมและ 

การแสดงออกซ่ึงสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

เกณฑการตัดสิน 

คะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 80 โดย 

พิจารณาจากประวัติการการศึกษา ประวัติ 

การทํางาน เปาหมายการทํางาน การนําเสนอ 

โครงการในการพัฒนางานขององคกร  

ภาษาอังกฤษ ประวัติผลงาน ความสามารถ 

พิเศษ ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง และ 

ระบบราชการไทย และความคิดเห็นตอ 

โครงการ เปนตน 

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 

IELTS ไมต่ํากวาระดับ 6 

TOEFLไมต่ํากวา 61 (Internet-based) 

หรือ 173 คะแนน (computer-based)  

CU-TEP ไมต่ํากวา 60  

DVIFA (กรมวิเทศ) Practical test 

 ไมต่ํากวารอยละ 60 

(ผลคะแนนทุกประเภทอายุไมเกิน 2 ป) 

---- 

ทดสอบ 2 วิชา ไดแก  

1) การสอบ Aptitude ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 

2) การประเมิน ACM ตองไดคะแนนตาม 

เกณฑท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

ขาราชการที่มีคุณสมบัติสมัครดวยตนเอง 

โดยผานความเห็นชอบของ ผอ.กอง/สํานัก 

สงรายช่ือผูผานการคัดเลือกในข้ันตอนที่ 1  

โดยกรมชลประทาน ใหสํานักงาน ก.พ. 

สํานักงาน ก.พ.ดําเนินการ 

คัดเลือกในข้ันตอนที่ 2 

ก.พ. ประกาศผล 

ผูผานการคัดเลือก   



การสรรหาและคัดเลือก HiPPS 

ประกาศรับสมัคร 

กุมภาพันธ - มีนาคม 

4. มีความรูและทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก 

ตามที่ ก.พ. กําหนด ดังนี้ 

- IELTS ไมต่ํากวาระดับ 6 

- TOEFLไมต่ํากวา 61 (Internet-based) 

หรือ 173 คะแนน (computer-based)  

- CU-TEP ไมต่ํากวา 60  

- Practical test ของสถาบันเทวะวงศวโรปการ 

ไมต่ํากวารอยละ 60 

(ผลคะแนนทุกประเภทอายุไมเกิน 2 ป  

นับถึงวันที่ปดรับสมัคร) 

คุณสมบัติ 

3. การปฏิบัติราชการในรอบปที่ผานมา 

- รอบ 1 เม.ย. อยูในระดับดีมาก  

- รอบ 1 ต.ค. อยูในระดับดีมาก 

โดยเฉลี่ยตองอยูในระดับดีมากข้ึนไป  

1. เปนขาราชการประเภทวชิาการ 

ระดับปฏิบัติการ หรือชํานาญการ 
 บรรจุ ป.ตรี อายุราชการไมนอยกวา 2 ป 

 บรรจุ ป.โท/วุฒิเพ่ิม อายุราชการไมนอยกวา 1 ป 

2. ตองปฏิบัติหนาทีใ่นกรมชลประทาน 

อยางนอย 1 ป นับถึงวันปดสมัคร ของ ก.พ. 



ขั้นตอนการเขียนใบสมัคร HiPPS 

ขอ 1. การจัดทําเอกสารสรุปขอเสนอในการพัฒนางาน (Project Summary)  

ขอ 2. ประสบการณในการทํางานท่ีประสบความสําเร็จหรือภาคภูมิใจกับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 

ขอ 3. ประสบการณในการทํางานท่ีคุณคิดวาคุณจะยอนกลับไปทําใหดีข้ึนกวาเดิมได  

ขอ 4. ทานมีเปาหมายในชีวิตอยางไรและทานใชหลักการหรือแนวคิดใดในการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย 

ขอ 5. ทานมีความคิดเห็นตอราชการไทยในปจจุบันอยางไร ควรมีการพัฒนาอยางไรและตัวทานเอง 

        จะมีสวนในการผลักดันการพัฒนานี้อยางไร 

ขอ 6. ทานมีความคาดหวังในการเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงอยางไร 

ขอ 7. ทานมีเปาหมายในชีวิตและการทํางานอยางไร  

4. สงใบสมัครใหสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ. 

ขาราชการทั่วไป  Aptitude Test 

 การประเมิน ACM 

นักเรียนทุนรัฐบาล 

ระดับปริญญา 
การประเมิน ACM 

New Wave Aptitude Test 

นปร. รุน 3 เปนตนไป Aptitude Test 

Aptitude Test รอยละ 50 

การประเมิน ACM เกณฑสํานักงาน ก.พ. 



 

1. การวิเคราะหความตองการและกําหนดตําแหนง ในระดับที่เปนเปาหมาย 

  

2. การกําหนดกรอบการสั่งสมประสบการณทั่วไปในภาพรวมของตําแหนงเปาหมาย  

 

การวางแผนพัฒนาศักยภาพขาราชการผูมีผลสมัฤทธิส์งู มีขั้นตอนในดําเนินการ  ดังนี้ 

3. การจัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล 

4. การจัดทําบันทึกขอตกลงใน การทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ HiPPS 

5. แนวทางการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

6. กําหนดเปาหมายสําหรับการพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 



1. การวิเคราะหความตองการ 

และกําหนดตําแหนง  

ในระดับที่เปนเปาหมาย 

 ความตองการของกรม 

 ความสามารถของ HiPPS 

 ความตองการของ HiPPS 

สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานใน 

สํานัก/กอง หรือสวน/ฝาย/กลุม/โครงการ  

ภายในสํานัก/กอง  / ศึกษาดูงาน  / ฝกอบรม 

เพื่อพัฒนาความรู  ทักษะ และประสบการณที่ 

จําเปนและเพียงพอที่จะทําให  HiPPS ประสบ 

ความสําเร็จในหนาที่ที่รับผิดชอบตามตําแหนง 

เปาหมาย 

2. การกําหนดกรอบการสั่งสม  

ประสบการณทั่วไปในภาพรวม 

ของตําแหนงเปาหมาย  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม  

Specification ของสายงาน 
หนาที่ความรับผิดชอบ 

ของตําแหนงเปาหมาย   

การวางแผนพัฒนาศักยภาพขาราชการผูมีผลสมัฤทธิส์งู มีขั้นตอนในดําเนินการ  ดังนี้ 



จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมลงในแบบฟอรม 

กรอบการสั่งสมประสบการณรายบุคคล   

(Individual EAF)  ไดแก การกําหนด 

หนวยงานท่ีจะ 

ไปปฏิบัติงาน 
องคความรู ตัวบงชี้พฤติกรรม ระยะเวลา 

ผูสอนงาน หลักสูตรการพัฒนา งานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. การจัดทํากรอบการส่ังสม 

ประสบการณรายบุคคล 

ใหสอดคลองกับกรอบการสั่งสม 

ประสบการณในภาพรวมของตําแหนง 

การวางแผนพัฒนาศักยภาพขาราชการผูมีผลสมัฤทธิส์งู มีขั้นตอนในดําเนินการ  ดังนี้ 



จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมลงในแบบฟอรม 

บันทึกขอตกลงในการทํางาน ไดแก การกําหนด 

งานท่ีมอบหมาย 
หนวยงานท่ีจะ 

ไปปฏิบัติงาน 
ชื่อผูสอนงาน กาํหนดระยะเวลา 

ตัวชี้วัด+ 

คาเปาหมาย 
น้ําหนัก 

เคร่ืองมือท่ีใช 

ในการประเมิน 

4. การจัดทําบันทึกขอตกลงใน  

การทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ของ HiPPS 

ใหสอดคลองกับกรอบการสั่งสม 

ประสบการณรายบุคคล 

เปนการพัฒนาระยะส้ันในรอบ 

 1 ป  ไดแก   

รอบท่ี 1 : ระหวาง 1 ต.ค. - 31 มี.ค.  

รอบท่ี 2 : ระหวาง 1  เม.ย. - 30  ก.ย. 

กําหนดตัวผูสอนงาน +ตัวชี้วัดผลงาน 

+ท้ังคาเปาหมาย = ผลสําเร็จของงาน 

ใหชัดเจน 5 ระดับ โดยใชเกณฑเดียว 

กับขาราชการปกติท่ัวไป 

ผลสาํเร็จของงานตอ้งบรรลุค่าเป้าหมาย 

ไม่ตํ่ากวา่ระดบั 4  คือ ค่าเป้าหมายท่ีมี 

ความยากปานกลาง  

การวางแผนพัฒนาศักยภาพขาราชการผูมีผลสมัฤทธิส์งู มีขั้นตอนในดําเนินการ  ดังนี้ 



มุงเนนการเรียนรูในลักษณะผานการปฏิบัติงานจริง  

(On the job training) เพื่อใหเกิดการสั่งสมประสบ 

การณทั้งในดานความรู  ทักษะ และประสบการณใน 

การทํางานที่จําเปนตอการดํารงตําแหนงเปาหมาย 

ตามที่กําหนดไวไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

มีระดับการพัฒนาที่แตกตางกัน 3 ระดับ ดังนี้ 

5. แนวทางการพัฒนาความรู  

ทักษะ และสมรรถนะที่สําคัญ 

และจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

ระดับพื้นฐาน 

(Fundamental) 

ระดับสูง  

(Advance) 

ระดับเปนเลิศ  

(Benchmarked) 

การวางแผนพัฒนาศักยภาพขาราชการผูมีผลสมัฤทธิส์งู มีขั้นตอนในดําเนินการ  ดังนี้ 



คําอธิบายระดับการพัฒนา 3 ระดับ 

ระดับพ้ืนฐาน  (Fundamental)  หมายถึง   ความสามารถในระดับ
ความรูพ้ืนฐานทั่วไปในการปฏิบัติหนาที่เนนองคความรูโดยทั่วไป 

ระดับสูง (Advance) หมายถึง ความสามารถในระดับที่ประยุกตใชองค
ความรูพ้ืนฐานกับงานลักษณะตาง ๆ ได  สามารถคิดวิเคราะห  และตัดสินใจ
ในประเด็นตาง ๆ ไดดวยตนเอง 

ระดับเปนเลิศ (Benchmarked) หมายถึง ความสามารถในระดับที่เก่ียวเนื่องกับองค
ความรูใหม  นวัตกรรม  รวมถึงความสามารถในระดับที่เปนที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ที่ตองใชการศึกษาเฉพาะในทางลึก 



6. กําหนดเปาหมายสําหรับ 

การพัฒนาขาราชการผูมี 

ผลสัมฤทธ์ิสงู 

ผูกําหนดตําแหนงเปาหมายไววาเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ  

(Specialist)  กําหนด ใหมีการเรียนรูในสํานัก/กองใด สํานัก/กอง 

หนึ่งใหมีความรูงานในวิชาชีพเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเฉพาะขึ้นถึง 

ระดับเปนเลิศ  (Benchmarked) 

ผูกําหนดตําแหนงเปาหมายไววาเปนตําแหนงผูบริหาร  

(Manager) เนนใหมีการเรียนรูงานท่ีหลากหลายในสํานัก/กอง 

อยางนอยขึ้นถึงระดับสูง (Advance) และใหกําหนดแนวพัฒนา 

อื่น ๆ เนนไปในเชิงการบริหารเปนหลัก  

ผูกําหนดตําแหนงเปาหมายไววาเปนตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ดาน (Expert)  (หมายถึงผูเชี่ยวชาญในดานท่ีมิใชวิชาชีพเฉพา 

กําหนดใหมีการเรียนงานใน 2 สํานัก/กองขึ้นไป  ท่ีความรูงาน 

ในวิชาชีพ ขึ้นถึงระดับสูง  (Advance) 

การพัฒนาในระดับพื้นฐาน มีเปาหมายที่ 

จะพัฒนาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงใหมี 

ความรู ทักษะ และสมรรถนะ ซ่ึงเปนองค 

ความรูในระดับพื้นฐาน  ที่ทุกคนซ่ึงดํารง 

ตําแหนงในสายงานน้ัน ๆ ตองมีเหมือนกัน 

ทุกคน  สวนการเสริมสรางความสามารถ 

ระดับสูง และระดับเปนเลศิ ข้ึนอยูกับการ 

เลือกเสนทางการพัฒนาของ HiPPS แตละคน 

การวางแผนพัฒนาศักยภาพขาราชการผูมีผลสมัฤทธิส์งู มีขั้นตอนในดําเนินการ  ดังนี้ 















สํานักงาน ก.พ. 
• พัฒนาตามกรอบEAF และความกาวหนา 

  ในสายงานอาชีพเพ่ือเขาสูตําแหนงที่ขาด 

  แคลนในอนาคต 

• อบรมหลักสูตรที่ ก.พ. กําหนด 

• สมัครแขงขันรับทุนการฝกอบรม เชน  

  ทุน Network 

• รวมสัมมนาเครือขายในระดับอาเซียน 

• คัดเลือกใหเขารวมโครงการ New Wave 

• แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวาง HiPPS  

  เชน  โครงการสัมมนา HiPPS  Camp /  

  สัมมนาเครือขาย 

กรมชลประทาน 
• เปนเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ/คณะทํางาน/ 

  คณะกรรมการตางๆ เชน คณะทํางานการ 

  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  (PMQA) /คํารับรองการปฏิบัติราชการ / 

  การบริหารความเส่ียง (Risk Management)/ 

  คณะกรรมการจัดการความรู (KM) 

• อบรมหลักสูตรที่ กรมชลประทาน กําหนด 

• โอกาสเขารวมจัดทําโครงการนํารอง  

  (Pilot Project) 

 

 



ขอลาออก/ปรับปรุงงาน 

กําหนดตัวช้ีวัดผลงาน โดยใชเกณฑเดียวกับ 
  ขาราชการปกติทั่วไป 
กําหนดคาเปาหมาย 5 ระดับ สําหรับ HiPPS  
  ผลงานแตละช้ิน ตองมีคาเปาหมายไมตํ่ากวา 
  ระดับ 4 คือ คาเปาหมายที่มคีวามยากปานกลาง   
จัดทํา Performance  Agreement 

ดูกรอบ EAF มอบหมายงานตามบันทึกขอตกลง 

ติดตามและสอนงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วางแผนการพัฒนาตาม IDP 

คาเปาหมาย 5 ระดับ ไดแก  

ระดับ ๑ คือ คาเปาหมายต่ําสุดทีรั่บได 

ระดับ 2 คือ คาเปาหมายในระดับต่ํากวามาตรฐาน 

ระดับ 3 คือ คาเปาหมายที่เปนคามาตรฐาน 

ระดับ 4 คือ คาเปาหมายที่มีความยากปานกลาง 

ระดับ 5 คือ คาเปาหมายในระดับทาทายมีความยากคอนขางมาก 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ HiPPS 



วางแผน โดยการจัดทําขอตกลง (ขอตกลงในการทํางาน) 

ติดตาม 

ประเมินผล 

ผาน (Promote / Reward)                                              
ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับขาราชการปกติโดยท่ัวไป                                    
ผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน จะไดรับโควตาพิเศษอีก 1% 

การออกจากระบบ 

HiPPS ระดับปฏิบัติการ                                              
 ต่ํากวาระดับดีมากเปนครั้งท่ี 3                                 
 ต่ํากวาระดับดีมาก 2 ครั้งติดตอกัน                                
 ต่ํากวาดี 1 ครั้ง 

HiPPS ระดับชํานาญการ                                    

 ต่ํากวาระดับดีมากเพียง 1 ครั้ง 

การสอนงาน การแนะนํา และประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน HiPPS 







เขารวมระบบ 

คัดเลือก  

พัฒนา 

ติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

กรม ลงนามใน MOU เมื่อ 26 ตุลาคม 2550 

จัดทํากรอบ EAF เปนรายบุคคลท้ัง 7 รุน     

จัดทําบันทึกขอตกลงเปนรายป จํานวน 7 รุน     

มอบหมายงาน / การสอนงานโดย Coach & 
Mentor โดยผานความเห็นชอบของ ผส. / ผอ.  

HiPPS # 3 พนออกจากระบบ 1 คน
เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ

ชํานาญการพิเศษ 

HiPPS # 4 พนออกจากระบบ 1 คน 
เนื่องจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ

ชํานาญการพิเศษ 

 

การคัดเลือกเขาสูระบบ HiPPS จํานวน 7 รุน 

รุนท่ี 3   จํานวน  4  คน     

รุนท่ี 4   จํานวน  1  คน             

รุนท่ี 5   จํานวน  2  คน  

รุนท่ี 6   จํานวน  1  คน   

รุนท่ี 7   จํานวน  1  คน  

รุนท่ี 11  จํานวน  1  คน   

รุนท่ี 13  จํานวน  1  คน   
 

กรม มีคณะทํางานเพื่อพจิารณาผลการปฏิบัติราชการ

ของ HiPPS 



คณะทํางานจัดทํากรอบสั่งสม

ประสบการณและเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ

รายบุคคลของขาราชการ 

ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

คณะทํางานพิจารณาผลการประเมิน 

การปฏิบัติราชการของขาราชการ 

ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

คณะกรรมการสอบ

สัมภาษณ 



สมรรถนะที่พึงประสงคสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์  

(Achievement Motivation) 

2. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

(Expertise) 

3. บริการที่ดี 

(Service Mind) 

4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

(Integrity) 

5. การทํางานเปนทีม 

(Teamwork) 

6. ความผูกพันตอระบบราชการ 

(Organizational Engagement) 

7. ความคิดริเริม่สรางสรรค 

(Creative Perspective) 

8. การมองในภาพรวม 

(Holistic View) 

9. การอุทิศตนเพื่อสังคม 

(Social Dedication) 

10. การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

(Interpersonal Competence) 

11. มุงมั่นในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

(Commitment to Learning) 



บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการสรรหาและคัดเลือกขาราชการเพ่ือ 

เขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงของกรมชลประทาน 

1. ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

 

1.1 ศึกษากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตระบบ 

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการในสังกัด เตรียม
ความพรอมในการสมัครเขารับการคัดเลือกเปน
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

1.3 ใหความเห็นชอบและเสนอรายชื่อขาราชการที่ผาน

การทดสอบภาอังกฤษและมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่

สํานักงาน ก.พ. กําหนด ใหเขารับการคัดเลือกเปน

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงโดยคํานึงถึงความสมัครใจ

ของขาราชการดวย 



บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการสรรหาและคัดเลือกขาราชการเพ่ือ 

เขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงของกรมชลประทาน 

2. ผูบังคับบัญชาระดับตน 

 

2.1 ศึกษากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตระบบ 

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

 

2.2 ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาใหกับผูใตบังคับบัญชา
ในการเตรียมความพรอมที่จะใหสมัครเขาสูระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

2.3 พิจารณาเสนอรายชื่อผูใตบังคับบัญชาที่มีคุณสมบัติ
เบ้ืองตน ใหเขารับการสมัครเพื่อคัดเลือกเขาสูระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 



บทบาทหนาที่ของผูที่เก่ียวของกับการสรรหาและคัดเลือกขาราชการเพ่ือ 
เขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 

3. ขาราชการที่สนใจ 

3.2 เตรียมความพรอมและเขารบัการทดสอบภาอังกฤษใหผานตามเกณฑที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

3.3 ตรวจสอบและจัดทําประวัติขอมูลสวนตัวและผลงานและเอกสารตาง ๆ 
ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครและใบสมคัร 

3.4 ตรวจสอบและทําความเขาใจหลักเกณฑและแนวทางการสรรหาและ
คัดเลือกขาราชการเพื่อเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสมัฤทธิ์สูงของกรม
ชลประทาน 

3.1 ศึกษากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตระบบขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

3.5 สมัครเขารับการคัดเลือกขาราชการเพื่อเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์
สูงของกรมชลประทาน โดยกรอกใบสมัคร และใหผูบังคับบัญชาระดับตน และ
ผูอํานวยการสํานัก/กอง เห็นชอบ 

3.6 สงใบสมัครเขารับการคัดเลือกทางไปรษณีย หรือมาสงดวยตนเองที่กลุม
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.7 เตรียมตัวเขารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑและแนวทางการสรรหาและคัดเลือก

ขาราชการเพื่อเขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน 



บทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการสรรหาและคัดเลือกขาราชการเพ่ือ 

เขาสูระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูงของกรมชลประทาน 

4. ฝายบริหารทั่วไปของ

สํานัก/กอง 

 

4.1 ศึกษากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใตระบบ 

ขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

 

4.2 เผยแพรและประชาสัมพันธ ขอมูลการรับสมัคร
ขาราชการเพื่อเขารับการคัดเลือกเขาสูระบบขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง  

4.3 เปนที่ปรึกษาเบ้ืองตนใหกับผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ 

ในเรื่องของระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 





อธิบดีกรมชลประทานและคณะใหการ

ตอนรับและ มอบของท่ีระลึก 



ผูอ้าํนวยการสาํนกัชลประทานท่ี 11 และคณะ

ใหก้ารตอ้นรับและมอบของท่ีระลึก 







ชื่อ นายปญจศักด์ิ  เทพอวยพร 

ตําแหนง วิศวกรไฟฟาชํานาญการ 

สังกัด สํานักเครื่องจักรกล 

ปฏิบัติงานที่ สวนเครื่องจักรกลไฟฟา สํานักเครื่องจักรกล 

HiPPS รุนที่ 3 

กรอบการสั่งสมประสบการณ 11 ป 6 เดือน 

เหลือระยะเวลาเรยีนรู 2 ป 4 เดือน 

 



ชื่อ นายทวีวัฒน  บุรมยชัย 

ตําแหนง วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

สังกัด สวนแผนงาน  สํานักชลประทานที่ 11 

ปฏิบัติงานที่ สํานักงานชลประทานที่ 11 

HiPPS รุนที่ 3 

กรอบการสั่งสมประสบการณ 11 ป 6 เดือน 

เหลือระยะเวลาเรยีนรู 2 ป 4 เดือน 

 



ชื่อ นายศิรธิษณ  วรวัฒนศุภรัฐ 

ตําแหนง วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

สังกัด สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

ปฏิบัติงานที่ สวนบริหารจัดการนํ้า สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

HiPPS รุนที่ 5 

กรอบการสั่งสมประสบการณ 9 ป 6 เดือน 

เหลือระยะเวลาเรยีนรู 3 ป 7 เดือน 



ชื่อ นายพงศพิชญ  ยอดย่ิง 

ตําแหนง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

สังกัด สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

ปฏิบัติงานที่ สวนออกแบบระบบชลประทาน  

       สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

HiPPS รุนที่ 6 

กรอบการสั่งสมประสบการณ 7 ป 1 เดือน 

เหลือระยะเวลาเรยีนรู 3 ป 10 เดือน 



ชื่อ นายชนินทร ทรงชน 

ตําแหนง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

สังกัด สํานักบริหารโครงการ 

ปฏิบัติงานที่ สํานักออกแบบดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม 

HiPPS รุนที่ 11 

กรอบการสั่งสมประสบการณ 5 ป 6 เดือน 

เหลือระยะเวลาเรยีนรู 3 ป 4 เดือน 



ชื่อ นางพรทิภา  พินทอง 

ตําแหนง นักวิชาการแผนที่ภาพถายชํานาญการ 

สังกัด สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

ปฏิบัติงานที่ สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  

HiPPS รุนที่ 13 

กรอบการสั่งสมประสบการณ 3 ป  

เหลือระยะเวลาเรยีนรู 2 ป 10 เดือน 



ชื่อ นายวิวัฒน มณีอินทร 

ตําแหนง วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ 

สังกัด ผูอํานวยการสวนแผนงาน  

สํานักงานชลประทานที่ 4 

HiPPS รุนที่ 4 

กรอบการสั่งสมประสบการณ 4 ป 



ชื่อ นายเลิศพันธ สุขยิรัญ 

ตําแหนง วิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ 

สังกัด หัวหนาฝายจัดสรรนํ้าที่ 2  สวนบริหารจัดการนํ้า   

สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา 

HiPPS รุนที่ 3 

กรอบการสั่งสมประสบการณ 6 ป  6  เดือน 



ชื่อ นายวิภพ ทีมสุวรรณ 

ตําแหนง วิศวกรชลประทานชํานาญการ 

สังกัด หัวหนาฝายยุทธศาสตรการบริหารจัดการนํ้า  

สวนยุทธศาสตร  สํานักบริหารนํ้าและอุทกวิทยา 

HiPPS รุนที่ 5 

กรอบการสั่งสมประสบการณ 5 ป 6 เดือน 



ชื่อ นางสาววชิราภรณ  กําเนิดเพ็ชร  

ตําแหนง นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

สังกัด หัวหนาฝายวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมที ่2   

สวนส่ิงแวดลอม  สํานักบริหารโครงการ   

HiPPS รุนที่ 7 

กรอบการสั่งสมประสบการณ 3 ป 



ชื่อ นางสาวนฤมล อุทัยพิบูลย 

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สังกัด  หัวหนาฝายวิเคราะหงบประมาณ 1  

สวนวิเคราะหงบประมาณ  กองแผนงาน 

HiPPS รุนที่ 3 

กรอบการสั่งสมประสบการณ  7 ป 

 



 Young Professionals และสงผลงานวิจัย ในงานชลประทานโลก (กรมฯ) 

 

 HIPPS ที่เขารวมงานการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 

วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 ณ จ.เชียงใหม 



 Young Professionals และสงผลงานวิจัย ในงานชลประทานโลก (กรมฯ) 

 

 HIPPS ที่เขารวมงานการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 

วันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 ณ จ.เชียงใหม 



 

 

 

ผลงานการเข้าร่วมกจิกรรม Young Professionals 

และร่วมคณะทาํงานสารัตถะในงานชลประทานโลก  ครัง้ที่ 2 

2fessionals 

และร่วมคณะทาํงานสารัตถะในงานชลประทานโลก  ครัง้ที่ 2ตถะในงาน

ชลประทานโลก  ครัง้ที่ 2 



ทุน Talent Network ของสํานักงาน ก.พ 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และร่วมคณะทาํงานสารัตถะในงานชลประทาน

โลก  ครัง้ที่ 2ชลประทานโลก  ครัง้ที่ 2 
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