
การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้าสู่ระบบระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นที่ 19 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุม
ชี้แจง

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
ส านักงาน ก.พ.



แนวทาง ขั้นตอน และเกณฑ์การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ 19

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



1. คณะกรรมการ

2. คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร การสรรหาและคัดเลือก

3. ประกาศรับสมัคร

4. การคัดเลือก

5. การตรวจสอบคุณสมบัติ

6. ประกาศรายชื่อ

7. ข้อมูลรายละเอียด

8. ข้อมูลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

9. การพัฒนาตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์



คณะกรรมการเพ่ือบริหารก าลังคนคุณภาพ
1. อ.ก.พ. กรม 

2. คณะกรรมการที่ อ.ก.พ. กรม แต่งตั้ง 

3. คณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง 
(หัวหน้าส่วนราชการ หรือ รองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ) 

โดยคณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพ่ือบริหารก าลังคนคุณภาพ
1. วิเคราะห์ก าลังคนของส่วนราชการ 

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

3. ก าหนดวิธีการ เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก และด าเนินการคัดเลือก HiPPS

4. ขับเคลื่อนระบบ HiPPS

5. ติดตามการใช้ประโยชน์ ของ HiPPS

1. คณะกรรมการ



2. คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร การสรรหาและคัดเลือก

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
1. เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ / ช านาญการ 

บรรจุด้วยปริญญาตรี อายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี 

บรรจุด้วยปริญญาโท/เอก อายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี 

บรรจุด้วยปริญญาตรี และได้รับปริญญาโทหรือเอกเพิ่มขึ้น อายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่ประกาศรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. มีผลงานโดดเด่น / ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมากขึ้นไป 2 รอบการประเมินติดต่อกัน

4. มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านภาษาต่างประเทศตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด

5. มีศักยภาพส าหรับการพัฒนา

6. มีความประพฤติดี อยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย



2. คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร การสรรหาและคัดเลือก (ต่อ)

วิธีการรับสมัครคัดเลือก
1. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก มี 2 วิธี ดังนี้

ผู้บังคับบญัชาระดับต้นเสนอรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
ต่อผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/ศูนย์/กอง พิจารณา

ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสมัครด้วยตนเอง
และผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/ศูนย์/กอง พิจารณาความเห็นประกอบ

2. ผู้ที่ประสงค์สมัครคัดเลือก ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

กรอกใบสมัครที่เว็ปไซต์ http://www.ocsc.go.th/HiPPS หัวข้อ “รับสมัครเข้าร่วมระบบ HiPPS”

พิมใบสมัครและน าส่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่



www.ocsc.go.th

บริการ

ส าหรับข้าราชการ

เอกสารประกอบ



เอกสารประกอบ

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



2. คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร การสรรหาและคัดเลือก (ต่อ)

มิติการคัดเลือก องค์ประกอบ วิธีการประเมิน เกณฑ์วัด

1.มิติศักยภาพ
(Potential)

ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล  ICDL
 IC3
 แบบทดสอบมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล

ผ่านการประเมินในแต่ละหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

ความสามารถทางภาษา อังกฤษ หรือ เยอรมัน หรือ ฝร่ังเศส หรือ สเปน 
หรือ จีน หรือ ญี่ปุ่น

ตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ HiPPS แบบประเมินสมรรถนะของส านักงาน ก.พ. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของส่วนราชการ สัมภาษณ์ ส่วนราชการก าหนด โดยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60

องค์ประกอบท่ีส่วนราชการก าหนด (ถ้าม)ี ส่วนราชการก าหนด ส่วนราชการก าหนด โดยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60

2. มิติผลงาน
(Performance)

ผลการปฏิบัติราชการล่าสุด 2 รอบการประเมิน
ติดต่อกัน

ใบสมัคร ระดับดีมากขึ้นไป 
ท้ัง 2 รอบการประเมินติดต่อกัน

ผลงานส าคัญในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ใบสมัคร ส่วนราชการก าหนด โดยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60

องค์ประกอบท่ีส่วนราชการก าหนด (ถ้าม)ี ส่วนราชการก าหนด ส่วนราชการก าหนด โดยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60

สัดส่วนน้ าหนักคะแนนใน
มิติศักยภาพ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60

วิธีการและเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก



2. คุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร การสรรหาและคัดเลือก (ต่อ)

ส่วนราชการ
ก าหนดน้ าหนัก
คะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบ

มิติศักยภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60



16 มิ.ย. 66
สรก. แจ้งรายชื่อ
ผู้เข้ารับการประเมนิ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์

3 ก.ค. 66
ประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

25 ส.ค. 66
➢ ส่วนราชการส่งรายละเอียด

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

➢ ปรับปรุงข้อมูลและสถานภาพ
การเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ในระบบ SEIS/DPIS

8 ก.ย. 66
ส านักงาน ก.พ. แจ้งรายชื่อ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นที่ 19

3. ประกาศรับสมัคร

สรก. รับสมัครและด าเนินการคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 19

ก.พ. 2566 มิ.ย. 2566 ก.ค. 2566 ส.ค 2566 ก.ย. 2566 ต.ค. 2566

31 ก.ค. 66
แจ้งผลการประเมินฯ



4. การคัดเลือก
จ านวน HiPPS รุ่นที่ 19 ต้องไม่เกินจ านวนรวมของ บริหาร + อ านวยการสูง + เชี่ยวชาญ + ทรงคุณวุฒิ

6. ประกาศรายชื่อ
คณะกรรมการประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นที่ 19 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ส่วนราชการเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นไปตามที่ส านักงาน ก.พ. และ/หรือ คณะกรรมการก าหนด



7. ข้อมูลรายละเอียด
ส าเนาประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 19 กรอบสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล HiPPS รุ่นที่ 19

ส าเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 19 รายละเอียดข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของส่วนราชการ

8. ข้อมูลข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง
ส่วนราชการปรับปรุงข้อมูลและสถานภาพการเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในระบบ SEIS/DPIS

HiPPS ปรับปรุงข้อมูลและรายงานผลงานในระบบ Talent Inventory Profiles

9. การพัฒนาตามกรอบ EAF รายบุคคล
เริ่มกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566



Questions & Answers



ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

คนที่
“ชอบ”

งานทา้ทาย 

ช่องทางการติดต่อศูนย์นักบริหารระดับสูง

การคัดเลือก โทร. 02 547 1000 ต่อ 6809

การพัฒนา/EAF โทร. 02 547 1000 ต่อ 6800

Open Chat : HiPPS
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