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ดําเนินงานโดย  
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 



ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 

High Performance and Potential 

System : HiPPS 



Attract 
เพ่ือดึงดูด รักษา และจูงใจคนเกง 

คนดีมีผลงานท่ีกอใหเกิด 

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

ใหอยูในระบบราชการ 

 

Talent Development 
พัฒนาขาราชการพลเรือน 

ผูมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่อง 

และเปนระบบ 

 

Talent Inventory 
เพ่ือเตรียมผูนําซ่ึงมีคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรมและประสบการณ 

สําหรับตําแหนงประเภทบริหาร 

อํานวยการ วิชาการ  

ระดับเช่ียวชาญข้ึนไป 

 

แนวคิด 

การแตงต้ังท่ีเปนธรรม 
ระบการคัดเลือกท่ีเขมขน 

แขงขันสูง 

การพัฒนาอยางเปนระบบ 

และตอเน่ือง 

สอดคลอง ไมแปลกแยก 

จากระบบบริหารบุคลากร 

ภาครัฐในภาพรวม 

หลักการ 

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
(High Performance and Potential System - HiPPS) 



• พัฒนา 

• หมุนเวียน 

• ทาทาย 

• Fast Track 

• สรางผูคิด ผูนํา ผูพัฒนา 

• เพ่ิมพูนศักยภาพ ฝมือ ประสบการณ บุคลิกภาพ 

• เพ่ือ กรม > สํานัก > ขาราชการ 

• อยากรับ อยากได อยากเอา อยากเปน 

คาดหวัง 

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
(High Performance and Potential System - HiPPS) 



- ระบบ/มาตรฐานในการพัฒนาบุคลากร 

- ภาพลักษณที่ดีและความนาเชื่อถือใหกับองคกร 

- ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมพรอม

ระบบกําลังคนคุณภาพเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง 

- ผูนํารุนใหมที่มี  

• ทักษะ 

• รูรอบ รูลึก หลากหลาย 

กรมไดอะไร ? 



• โอกาสในการพัฒนาศักยภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  (การสั่งสมประสบการณ การฝกอบรม ทุนรฐับาล ฯลฯ) 

• โอกาสในการกาวหนาทางอาชีพ การเลื่อนตําแหนงเปน 

  ชํานาญการพิเศษ เปนการเฉพาะราย 

• โอกาสคาตอบแทนกรณีพิเศษ Top Up 1% 

HiPPS ไดอะไร ? 



  กรอบการสั่งสมประสบการณ 

  (Experience Accumulation  Framework : EAF) 

Experience Accumulation Framework : EAF คือ Career plan ท่ีตอบคําถามวา 

หากเปน “ ชื่อตําแหนงสําคัญ ” ตองมีเสนทางความกาวหนาอยางไรบางหรือ  

ตองหมุนเวียนไปทํางานในสํานัก/กองใดบาง เพ่ือเก็บเก่ียวประสบการณท่ีได จากการ 

ทํางานจริงในฐานะ ขรก. ของ หนวยงานภายในน้ัน ๆ 

สํานัก/กอง 

สํานัก/กอง 
สํานัก/กอง 

ตําแหนง 

เปาหมาย 
 

* ทักษะ หรือ ความสามารถอะไร ? 

* ตอง “ทํางาน” อะไร ? 

* ตองอยูในสํานักกอง นั้น ๆ ระยะเวลาเทาไร ? 

 



 องคประกอบของกรอบ EAF 

งานที่ควรมอบหมาย 

องคความรูที่ตอง 

เรียนรูและตัวบงชี้ 

พฤติกรรมที่ใชชี้วัด 

หนวยงานที่ตอง 

ผานงาน และผูสอนงาน 

ระยะเวลา 



กลไก 

ของระบบ 

HiPPS 

ระบบพัฒนา 

ระบบสรรหา 

คัดเลือก 

ระบบการ 

บริหาร 

ปฏิบัติงาน 

ระบบจูงใจ 



คนท่ี “ชอบ” งานทาทาย 

คนท่ี “ชวย”  

ผลักดันความสําเร็จ 

คนท่ี “ใช”  

ของสวนราชการ 



                     สมรรถนะที่พึงประสงคสาํหรับ HiPPS 

มุงผลสัมฤทธิ์ 

สั่งสมความเชี่ยวชาญ 

บริการท่ีดี 

ยึดม่ันในความถูกตองและ 

ชอบธรรม 

ทํางานเปนทีม 

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ความผูกพันตอระบบราชการ 

มองภาพรวม 

อุทิศตนเพ่ือสังคม 

มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

มุงม่ันเรียนรูพัฒนาตนเอง 



 กระบวนการคัดเลือก 

คุณสมบัติ 

สถานะ 

อายุราชการ 

ประสบการณ 

ผลประเมิน 

ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทวิชาการ  
ปฏิบัติการ 

ชํานาญการ 
ปริญญาโท/เอก : 1 ป ; ปริญญาตรี : 2 ป 

1 ป (ในหนวยงานท่ีสมัคร) 

มีผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบการประเมินในรอบปท่ีผานมาในแตละรอบ 

อยูในระดับดีมากข้ึนไป 



 กระบวนการคัดเลือก 

วิธีการคัดเลือก ขั้นตอนท่ี 1  

ดําเนินการโดย 

เครื่องมือ 

ขั้นตอนท่ี 2  

สวนราชการ 

ตนสังกัด 
สํานักงานกพ. 

 

- การสัมภาษณ 

- การประเมินสมรรถนะ 

- ผลการปฏิบัติงาน 

- วิสัยทัศน แนวคิด 

- พฤติกรรมโดยรวม 

- ภาษาอังกฤษ 

 

- Aptitude test 

- Assessment Center 



 กระบวนการคัดเลือก 

On-the-Job 

         โดย สรก. 

Off-the-Job 

         โดย สกพ. 

Experience 

Accumulation 

Framework (EAF) 

Training and 

Development 

Roadmap 

Core 

Long-term 

Support 

System 

Short-term 



 กลุมเปาหมายในการพัฒนาตาม 

Training & Development Roadmap 

ขาราชการ 

ที่เก่ียวของ 

กับระบบ

ขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง 



ระบบแรงจูงใจ 

(ตําแหนง+คาตอบแทน+เครือขาย) 



คาตอบแทน 

โอกาสไดรับการพิจารณาเงินเดือนกรณีพิเศษ : ไดรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนจากการ 

เลื่อนเงินเดือนกรณีปกติ ในอัตรารอยละ 1 ของฐานในการคํานวณตอรอบ 

การประเมินในแตละสวนราชการจะมีจํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

ซึ่งไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ไมเกินรอยละ 15 
ของจํานวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ตําแหนง 

มุงพัฒนาขาราชการผูมีศักยภาพสูง 

ในระดับปฏิบัติการและชํานาญการใหเปน 

ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษที่มีคุณภาพ 



ระบบการบริหารผลการปฏบิัตงิาน 

(Performance Management) 

ผลงาน  & สมรรถนะ 



Performance Management 

HiPPS ระดับปฏิบัติการ 
* ต่ํากวาระดับดีมาก 2 คร้ังติดตอกัน 

* ต่ํากวาระดับดีมาก เปนคร้ังที่ 3 

* ต่ํากวาระดับดี  

การออกจากระบบ 

HiPPS ระดับชํานาญการ 
* ต่ํากวาระดับดีมาก 

วางแผน (กําหนด KPI) 

ติดตาม 

ปะรเมินผล 

ผาน (Promote/Reward) 



                  ขั้นตอนการดําเนินการระบบ HiPPS ของสวนราชการ 

• ศึกษาคูมือการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ (PRIDE) 

• การจัดทํา EAF ภาพรวมของสวนราชการ 

• ตรวจสอบโควตาของสัดสวนขาราชการในระบบ HiPPS 

• Short-List: โดยสวนราชการ (ขั้นตอนที่ ๑) 

• Final List โดย สํานักงาน ก.พ. (ขั้นตอนที่ ๒) 

• สราง EAF รายบุคคล 
• พัฒนา Core competencies + Change leadership โดย สกพ. 

• พัฒนา Functional competencies โดยสวนราชการ 

• ทุนฝกอบรมระยะสั้น (แขงขัน) 

• การมอบหมายและสอนงานโดยผูบังคับบัญชา 

• การพัฒนาผูมีสวนเก่ียวของอื่น ๆ 

• โดยสวนราชการ 

การเตรยีมการ 

พัฒนา 

ติดตาม 

คัดเลือก 

ประเมินผล 37 



กรณีนักเรียนทุน UIS 

เกณฑผลสอบ DIFA TES 

ระบบรับสมัครทางอินเทอรเน็ต 

จัดทํากรอบการสั่งสมประสบการณ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

แนวทางการคัดเลอืก ขาราชการผูมีผลสมัฤทธิ์สูง รุนที่ ๑๔ 

การทดสอบทักษะความเขาใจ 

และใชเทคโนโลยีดิจิทัล 



             เปาหมายการเตรียมกําลังคนคุณภาพของสวนราชการ 

จํานวนตําแหนง ประเภทบริหาร 
อํานวยการ ระดับสูง วิชาการ 
(เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ)  

ของ สวนราชการรวมกัน 

ระบบสรรหาและคัดเลือก 

(เขมขน โปรงใส เปนธรรม) 

จํานวน HiPPS ตองไมเกิน 



และผูบังคับบญัชาเหนือขึ้นไป (ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการสาํนกั) 

พิจารณาเสนอชื่อขาราชการทีมี่คุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. กําหนด 

โดยคํานึงถึงความสมัครใจของขาราชการผูนัน้ดวย 
 
 
 

 

  2   ขาราชการผูมีคณุสมบัติตรงตามที่ ก.พ. กําหนดสมัครดวยตนเอง 
พรอมดวยความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง/ 
ผูอํานวยการสํานัก 

ผูบังคับบัญชาระดับตนทีค่วบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 1 

การสรรหา 



กลุมเปาหมาย • ประสบการณในหนวยงานทสมัคร ๑ ป 

• ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะคอมพิวเตอรในระดับดีมาก 
 

• ผานการประเมินในรอบปท่ีผานมาโดยเฉลี่ยระดับดีมาก (ดีมากข้ึนไปในแตละรอบ) 

วิธีการคัดเลือก 

•Short List โดยสวนราชการ (ขั้นตอนที่ ๑)  
•Final List โดยสํานักงาน ก.พ. (ขั้นตอนที่ ๒) 
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• ขาราชการพลเรือนตําแหนงประเภทวิชาการ 

    ระดับปฏิบัติการ หรือ ชํานาญการ 

   - ป.ตรี อายุราชการ ๒ ป 

   - ป.โท/ป.เอก อายุราชการ ๑ ป 

การคัดเลือก 



กําหนดใหใชแนวทางการสรรหาและคัดเลือกเชนเดียวกับ 

ขาราชการท่ัวไป  ยกเวน  ขาราชการ  นปร .  ๒  รุนแรก  

 ใหสามารถเขาสูระบบ  HiPPS ไดเลย  

 โดยไดรับการยกเวน คุณสมบัติและไมตองผานการคัดเลือก  

โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

(๑) เปนความสมัครใจของ นปร. 

(๒) สวนราชการตองเปนผูเสนอช่ือใหสํานักงาน ก.พ. 

สําหรับขาราชการท่ีสําเร็จหลักสูตรโครงการ 

พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ( นปร. ) 

HiPPS 

นปร. 
นักเรียน 

ขาราชการ 
 

ทว่ ไป 

และสังกัดในสวนราชการท่ี มี HiPPS รุนลาสุด 

TOEFL (ไมต่ํากวํ่า ๑๘๓ – Computer-based หรือ ๗๙ คะแนน 

Internet – based)  หรือ IELTS ไมต่ํากวํ่า ๖.๕ 
ท้ังน้ี โดยมีเงือนไขวาผลการสอบภาษาอังกฤษจะตองมีระยะเวลา 

ไมเกิน ๓ ป (UIS รุน ๑ - ๓ ไมเกิน ๕ ป*) 

สําหรบันกัเรียนทุน UIS 

นปร. 

นักเรียน 

ทุนรัฐบาล 

 

ขา้ราชการ 
 

ทัว่ไป 

New Wave 



ขั้นตอนที่ ๑ 

โดยสวนราชการ 

๑ : ประเมินจากผลการปฏิบตัิงานที่ผานมา 

๒ : ผลคะแนนภาษาอังกฤษ + ผลสอบทักษะ ICDL 

• เพ่ือใหสวนราชการไดมีสวนรวม 

• เพ่ือรักษามาตรฐานของผูมีศักยภาพสูง 

• เพ่ือใหสอดคลองกับบริบท ทิศทางและตามความตองการของสวนราชการ 

๓ : วัดสมรรถนะที่พึงประสงค 

- จากใบสมัคร 

- จากการสัมภาษณ 

- จากการนําเสนอโครงการในการพฒันางานองคกร (Project 

Presentation Summary) และ นําเสนอตอผูบริหาร 
 

 

                 การคัดเลือกข้ันตอนที่ ๑ โดยสวนราชการ 



สวนราชการดําเนนิการรับสมัครคัดเลือก 
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. 

แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/จัดทํากรอบการสั่งสม

ประสบการณของสวนราชการ 

คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวิธีการและเกณฑการคัดเลอืก 
- คุณสมบัติเบื้องตนเปนไปตามประกาศสํานักงาน ก.พ. 

- เกณฑการคัดเลือกสวนราชการสามารถกําหนดเองได โดย
ตองพิจารณาสมรรถนะที่พึงประสงคสําหรับขาราชการ ผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูงใหครอบคลุมทั้ง ๗ สมรรถนะ 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกของ 
สวนราชการใหรับทราบทั่วกัน 

แจงรายชื่อผูผานการคัดเลือกของขั้นตอนที่ ๑ 
ของสวนราชการ ไปยังสํานักงาน ก.พ. 
ภายใน  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

พรอมกับ 

รายละเอียดการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๑ 

โดยสวนราชการ 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

การส่ังสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ 

บริการท่ีดี 

การยึดมั่นในความถูกตอง ชอบธรรมและจริยธรรม 

การทํางานเปนทีม 

ความผูกพันตอระบบราชการ 

การอุทิศตนเพื่อสังคม 

๑. สําเนาประกาศรับสมัครของสวนราชการ 

๒. สําเนาประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกข้ันตอนที่ ๑ 

ของสวนราชการ 

๓. สําเนาใบสมัครของผูผานการคัดเลือกข้ันตอนที่ ๑ 

ของสวนราชการ 

๔. เอกสารการรับรองคุณสมบัติของผูสมัคร 
๕. กรอบการสั่งสมประสบการณภาพรวมของสวนราชการ 



เคร่ืองมือการประเมิน 

(การประเมินสมรรถนะ 

ที่พึงประสงค ของ

ขาราชการ ผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง) 

สมรรถนะที่พึงประสงค 
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พัฒ
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ข้ันตอนที่ ๑ โดยสวนราชการ 

( ๗ สมรรถนะ ) 

ข้ันตอนที่ ๒ โดยสํานักงาน ก.พ. 

( ๖ สมรรถนะ ) 

การประเมินสมรรถนะท่ีพึงประสงคของขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง 



การคัดเลือกขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ๑๔ 

เอกสารประกอบการประชุมชแจงขยายผลฯ HiPPS 14 

ผลงานความรู 

ความสามารถ และ

อ่ืน ๆ 

คุณลักษณะ  

ท่ีพึงประสงค 

ภาษาอังกฤษ ความสามารถ  

ทางเทคโนโลยี   

      ดิจิทัล 

ข้ันตอนที่ ๑ โดยสวนราชการ 

เคร่ืองมือ ใบสมัคร/การสัมภาษณ/การนําเสนอ • CU - TEP ไมต่ํากวา -ผลคะแนน ICDL 

๖๐ คะแนน หรือ Workforce Basics 
เกณฑในการคัดเลือก ผลการปฏิบัติ

ราชการ ๒ รอบการ

ประเมิน ในรอบปท่ี

ผานมา ในแตละรอบ

อยูใน ระดับดีมาก

ข้ึนไป 

สวนราชการ 

กําหนด 
• TOEFL ไมต่ํากวา -เกณฑผานที่รอยละ 

๑๗๓ คะแนน ๘๐ ในแตละ

หลักสูตร (computer – based) 

หรือไมต่ํากวา ๖๑ คะแนน 

(internet – based) หรือ 

• IELTS ไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือ 

• DIFA TES ระดับ B๑+ ในแตละ 

ทักษะของขอสอบ Module ที่ ๑ 

(Reading + Listening) 

ข้ันตอนที่ ๒ โดยสํานักงาน ก.พ. 

เคร่ืองมือ Aptitude Test ประเมิน ACM* 

เกณฑในการคัดเลือก รอยละ ๕๐ ตามทสํานักงาน 
ก.พ. กําหนด 

* ตองผาน Aptitude 



สวนราชการไมดําเนินการรับสมัคร  HiPPS รุนที่ 14 

หรือรับสมัครแลว แตไมมีผูผานการคัดเลือก กรุณาแจง

การดําเนินการของทานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ 

พรอมสงเอกสารที่เก่ียวของไปยังสํานักงาน ก.พ.  

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดวยเชนกัน 



สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการคัดเลือก โดยวิธีการประเมินที่ ก.พ. กําหนด เพื่อคัดกรองมาตรฐาน

ของผูเขารวมระบบ HiPPS และเพื่อใหขาราชการผูมีผลสมัฤทธิส์ูง ในแตละสวนราชการมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามเปาหมายของระบบ HiPPS 
 
 
 
 

 

วิชาและเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 

๑. ความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test ท่ีคะแนนรอยละ ๕๐)  วันที่   ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑  

๒. การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ระหวางวันที่  ๑๖ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

สํานักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปน HiPPS 
 

ทาง ภายในเดอืนสิงหาคม 

การคัดเลอืกขั้นตอนที่ ๒ โดยสํานกังาน ก.พ. 





กฎระเบียบ 

ท่ีเก่ียวของ 

 หนังสือ สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๓/ว ๔๒ 

ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

 หนังสือ สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๓/ว ๔ 
ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

 หนังสือ สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๓/ว ๑ 
ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

 

 หนังสือ สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๗ 
ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือ 

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ กรณีผูครอง

ตําแหนง เปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
 

 

 หนังสือ สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๐ 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนไขการ 

กําหนดตําแหนงสําหรับขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 



ชองทางการติดตามขอมูล - ขาวสาร 

website: http://kromchol.rid.go.th/person/train ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง hipps กรมชลประทาน 

 
  
 website: www.ocsc.go.th  บริการ สําหรับขาราชการ   ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง 

  
 

: สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สบค. 

: Hipps OCSC 



เลื่อนมา

ดานลาง 

เว็บไซต 

http://kromchol.rid.go.th/person/train 



http://kromchol.rid.go.th/person/train 



www.ocsc.go.th 

บริการ 
 
 
 
 
 

สําหรับขาราชการ 





เอกสารที่เก่ียวของ 

เว็บไซตสํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th   บริการ  สําหรับขาราชการ   ระบบ HiPPS  

คูมือและเอกสาร   คูมือระบบ HiPPS 

 คูมือการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ (PRIDE) 
 

 คูมือการจัดทํากรอบการส่ังสมประสบการณ 





Q 
& 
A 
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