
การด าเนินการคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนสามัญ
เข้าสู่ระบบระบบข้าราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นท่ี 18 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565

การประชุม
ชี้แจง

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
ส านักงาน ก.พ.



ระเด็นการชี้แจงป

แนวทาง ข้ันตอน และเกณฑ์การด าเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง



หลกัการของระบบ HiPPS

1. การวางแผนก าลงัคนทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาครฐั 

2. การสรรหาและประเมนิทีเ่ป็นระบบและเขม้ขน้ 

5. การบรหิารทรัพยากรบคุคลของระบบ ตอ้งสอดคลอ้งกบั
ระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลในภาครฐั ในภาพรวม 

3. การสรา้งความกา้วหนา้ในสายอาชพี และการเสรมิสรา้งแรงจงูใจ

4. การพฒันาอยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่ง 



วตัถปุระสงคข์อง HiPPS

Talent 

Development
Talent 

Inventory

Attracting 

Talent

Attract / Maintain / Motivate Talents 

1. สรา้งแรงจงูใจตอ่ขา้ราชการผูม้ศีกัยภาพ

การหมนุเวยีนอย่าง / เรยีนรูผ้่านการปฏบิัตงิานจรงิ 

/ การสอนงาน / การอบรม

2. พฒันาคนอยา่งตอ่เนือ่ง

สรา้งเสรมิประสบการณ์ใหพ้รอ้ม 

เชีย่วชาญ / อ านวยการ / บรหิาร

3. เตรยีมความพรอ้มของขา้ราชการ 
ท ัง้คณุภาพและปรมิาณ

เนน้การสรา้งผลสมัฤทธิข์องาน / ไดแ้สดงศกัยภาพ



ระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู

• Performance 
Management

• ผลงานเชงิประจกัษ์
• สมรรถนะ

ระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน

• ต าแหนง่
• คา่ตอบแทน 

• ทนุอบรม
• เครอืขา่ย 

ระบบแรงจูงใจ

• On the Job Training
• Core Competency

• Functional Competency  

ระบบการพฒันา

• เขม้ขน้
• โปรง่ใส

• เป็นธรรม

ระบบสรรหาและคดัเลอืก



เป้าหมายของระบบ HiPPS

1. เพือ่ให ้สรก. มกีลุม่ก าลงัคนคณุภาพทีช่ว่ยขบัเคลือ่นภารกจิ 

2. เพือ่สรา้งความเขม้แข็งในการบรหิารจดัการกลุม่ก าลงัคนคณุภาพ
ของระบบราชการ 

3. เพือ่ให ้สรก. สามารถคดักรองคนทีใ่ช ่ส าหรบั สรก. ครอบคลมุท ัง้มติ ิ
คนด ีคนเกง่ และคนคณุภาพ และมสีดัสว่นของผูน้ ารุน่ใหมท่ ีเ่พยีงพอ 
และตอ่เนือ่ง (Talent and Successor Inventory) 

4. ส านกังาน ก.พ. ท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาแก ่สรก. 



ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู (HiPPS)

คนที่
“ชอบ”

งานทา้ทาย 



กระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลใน
ระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู

1. การวางแผนก าลงัคน

2. การสรรหา 

3. การคดัเลอืก

4. การพฒันา 

5. การเสรมิสรา้งแรงจงูใจ

6. การเปลีย่นแปลงหนว่ยงานตน้สงักดั
ของขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู 

1 2 3 4

5 6



แนวทาง ข ัน้ตอน และเกณฑก์ารด าเนนิการคดัเลอืกขา้ราชการพลเรอืนสามญั

เขา้สูร่ะบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู รุน่ท ี ่18

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



1.แตง่ตัง้
คณะกรรมการ

2.ก าหนดคณุสมบัติ
วธิกีารรับสมัคร 
การสรรหาและ

คัดเลอืก

3.ประกาศรับสมัคร

4.การคัดเลอืก5.ประกาศรายชือ่
6.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

7.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

8.การพัฒนาตาม
กรอบ EAF



1.แตง่ตัง้
คณะกรรมการ

2.ก าหนดคณุสมบัติ
วธิกีารรับสมัคร 
การสรรหาและ

คัดเลอืก

3.ประกาศรับสมัคร

4.การคัดเลอืก5.ประกาศรายชือ่
6.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

7.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

8.การพัฒนาตาม
กรอบ EAF



1. คณะกรรมการ

คณะกรรมการเพือ่บรหิารก าลงัคนคุณภาพ

1. อ.ก.พ. กรม 

2. คณะกรรมการที ่อ.ก.พ. กรม แตง่ตัง้ 

3. คณะกรรมการทีห่ัวหนา้สว่นราชการแตง่ตัง้ (ประธานกรรมการตอ้งเป็นหัวหนา้สว่นราชการ
หรอื รองหัวหนา้สว่นราชการทีไ่ดรั้บมอบหมาย) 

โดยคณะกรรมการมจี านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน

อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการเพือ่บรหิารก าลงัคนคุณภาพ

1. วเิคราะหก์ าลังคนของสว่นราชการ 

2. ก าหนดต าแหน่งเป้าหมาย กรอบสัง่สมประสบการณ์ (EAF) และ (iEAF)

3. ก าหนดวธิกีาร เกณฑก์ารสรรหาและคัดเลอืก และด าเนนิการคัดเลอืก HiPPS

4. ขบัเคลือ่นระบบ HiPPS

5. ตดิตามการใชป้ระโยชน ์ของ HiPPS



1.แตง่ตัง้
คณะกรรมการ

2.ก าหนดคณุสมบัติ
วธิกีารรับสมัคร 
การสรรหาและ

คัดเลอืก

3.ประกาศรับสมัคร

4.การคัดเลอืก5.ประกาศรายชือ่
6.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

7.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

8.การพัฒนาตาม
กรอบ EAF



2. คณุสมบตั ิวธิกีารรบัสมคัร การสรรหาและคดัเลอืก

คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธสิมคัรคดัเลอืก 

1. เป็นขา้ราชการระดับปฏบิตักิาร / ช านาญการ 

บรรจดุว้ยปรญิญาตรี อายรุาชการไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

บรรจดุว้ยปรญิญาโท/เอก อายรุาชการไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

บรรจดุว้ยปรญิญาตร ีและไดร้ับปรญิญาโทหรอืเอกเพิม่ขึน้ อายรุาชการไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

2. ปฏบิตังิานในสว่นราชการทีป่ระกาศรับสมัคร ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

3. มผีลงานโดดเดน่ / ผลการปฏบิตัริาชการในระดับดมีากขึน้ไป 2 รอบการประเมนิตดิตอ่กนั

4. มคีวามรู ้ความสามารถ ดา้นเทคโนโลยดีจิทิัลและดา้นภาษาตา่งประเทศตามที ่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด

5. มศีักยภาพส าหรับการพัฒนา

6. มคีวามประพฤตดิ ีอยูใ่นจรรยาและระเบยีบวนัิย



2. คณุสมบตั ิวธิกีารรบัสมคัร การสรรหาและคดัเลอืก (ตอ่)

วธิกีารรบัสมคัรคดัเลอืก

1. การสมัครเขา้รับการคัดเลอืก ม ี2 วธิ ีดังนี้

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้เสนอรายชือ่ขา้ราชการทีม่คีณุสมบตัติรงตามประกาศรับสมคัร
ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัส านัก/ศนูย/์กอง พจิารณา

ขา้ราชการทีม่คีณุสมบตัติามประกาศรับสมคัรสมคัรดว้ยตนเอง
และผูบ้งัคบับญัชาระดบัส านัก/ศนูย/์กอง พจิารณาความเห็นประกอบ

2. ผูท้ีป่ระสงคส์มัครคัดเลอืก ด าเนนิการตามขัน้ตอนดังนี้

กรอกใบสมัครทีเ่วปไซต์ http://www.ocsc.go.th/HiPPS 
หัวขอ้ “รับสมัครเขา้รว่มระบบ HiPPS”

พมิใบสมัครและน าสง่หน่วยงานการเจา้หนา้ที่



เอกสารประกอบ

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



www.ocsc.go.th

บริการ

ส าหรับข้าราชการ

เอกสารประกอบ



2. คณุสมบตั ิวธิกีารรบัสมคัร การสรรหาและคดัเลอืก (ตอ่)

มติกิารคดัเลอืก องคป์ระกอบ วธิกีารประเมนิ เกณฑว์ดั

1.มติศัิกยภาพ
(Potential)

ความสามารถทางเทคโนโลยี
ดจิทิัล

 ICDL
 IC3
 แบบทดสอบมาตรฐานสมรรถนะ

การใชด้จิทิัล

ผ่านการประเมนิในแตล่ะ
หลักสตูร ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 80

ความสามารถทางภาษา อังกฤษ หรอื เยอรมัน หรอื ฝร่ังเศส 
หรอื สเปน หรอื จนี หรอื ญีปุ่่ น

ตามเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.พ.
ก าหนด

คณุลักษณะทีพ่งึประสงคข์อง 
HiPPS

แบบประเมนิสมรรถนะของ
ส านักงาน ก.พ. (วัด 6 สมรรถนะ)

ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 50

คณุลักษณะทีพ่งึประสงคข์อง
สว่นราชการ

สัมภาษณ์ สว่นราชการก าหนด 
โดยไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 60

องคป์ระกอบทีส่ว่นราชการ
ก าหนด (ถา้ม)ี

สว่นราชการก าหนด สว่นราชการก าหนด
โดยไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 60

2. มติผิลงาน
(Performance)

ผลการปฏบิัตริาชการลา่สดุ
2 รอบการประเมนิตดิตอ่กัน

ใบสมัคร ระดับดมีากขึน้ไป 
ทัง้ 2 รอบการประเมนิตดิตอ่กัน

ผลงานส าคัญในรอบ 1 ปี
ทีผ่่านมา

ใบสมัคร สว่นราชการก าหนด 
โดยไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 60

องคป์ระกอบทีส่ว่นราชการ
ก าหนด (ถา้ม)ี

สว่นราชการก าหนด สว่นราชการก าหนด
โดยไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 60

ค าแนนรวม

มติศิกัยภาพ+มติผิลงาน
= 100 คะแนน 
และสดัสว่นน า้หนกัคะแนน

ในมติศิกัยภาพ
ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 60

วธิกีารและเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลอืก





1.แตง่ตัง้
คณะกรรมการ

2.ก าหนดคณุสมบัติ
วธิกีารรับสมัคร 
การสรรหาและ

คัดเลอืก

3.ประกาศรับสมัคร

4.การคัดเลอืก5.ประกาศรายชือ่
6.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

7.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

8.การพัฒนาตาม
กรอบ EAF



มี.ค. 2565 ก.ค. 2565 ก.ย. 2565 ต.ค. 2565

3. ประกาศรบัสมคัร

มิ.ย. 2565 ส.ค. 2565

สรก. รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง  ร่นทที่ 18

1

2 3

4

5



1.แตง่ตัง้
คณะกรรมการ

2.ก าหนดคณุสมบัติ
วธิกีารรับสมัคร 
การสรรหาและ

คัดเลอืก

3.ประกาศรับสมัคร

4.การคัดเลอืก5.ประกาศรายชือ่
6.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

7.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

8.การพัฒนาตาม
กรอบ EAF



4. การคดัเลอืก
สว่นราชการด าเนนิการคดัเลอืก
* โดยจ านวน HiPPS รุน่ที ่18 จะตอ้งไมเ่กนิ 
จ านวนรวมของต าแหน่ง บรหิาร + อ านวยการสงู + เชีย่วชาญ + ทรงคณุวฒุิ

5. ประกาศรายชือ่
คณะกรรมการประกาศรายชือ่ขา้ราชการพลเรอืนสามัญผูผ้า่นการคัดเลอืก

เขา้สูร่ะบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู รุน่ที ่18 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



1.แตง่ตัง้
คณะกรรมการ

2.ก าหนดคณุสมบัติ
วธิกีารรับสมัคร 
การสรรหาและ

คัดเลอืก

3.ประกาศรับสมัคร

4.การคัดเลอืก5.ประกาศรายชือ่
6.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

7.จัดท าขอ้มลู
รายละเอยีด

8.การพัฒนาตาม
กรอบ EAF



6. ขอ้มลูรายละเอยีด
 ส าเนาประกาศรับสมัคร HiPPS รุน่ที ่18  กรอบการสัง่สมประสบการณ์รายบคุคล HiPPS รุน่ที ่18

 ส าเนาประกาศรายชือ่ผูผ้่านการคัดเลอืก HiPPS รุน่ที ่18  รายละเอยีดขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู

 กรอบการสัง่สมประสบการณภ์าพรวมของสว่นราชการ

7. ขอ้มลูขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู

ส่วนราชการปรับปรุงข้อมลูและสถานภาพการเป็นข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธ์ิสงูในระบบ SEIS/DPIS
HiPPS ปรับปรุงข้อมลูและรายงานผลงานในระบบ Talent Inventory Profiles

8. การพฒันาตามกรอบ EAF รายบคุคล

เร่ิมกระบวนการพฒันา ตัง้ แตนวัทที่ 1 ต่ลาคม 2565



Questions & Answers



ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู (HiPPS)

คนที่
“ชอบ”

งานทา้ทาย 

ชอ่งทางการตดิตอ่ศูนยน์กับรหิารระดบัสงู

การคดัเลอืก โทร. 02 547 1000 ตอ่ 6863

การพฒันา/EAF โทร. 02 547 1685

Open Chat : HiPPS



แบบประเมินความพึงพอใจ
การประชุมชี้แจงการด าเนินการคัดเลอืกข้าราชการพลเรือนสามัญ

เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู รุ่นที่ 18
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ในรูปแบบออนไลน์ Microsoft Teams

เอกสารประกอบ


