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จากงานวิจัยเรื�องบทบาทของความสามารถในการบริหารกลุ่ม
กําลังคนคุณภาพของผู้นําองค์กรกับความสัมพันธ์ของรูปแบบของ
ภาวะผูนํ้ากบัความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขององคก์ร1 พบว่าผูนํ้า
องค์กรมีส่วนสําคัญอย่างยิ�งกับการบริหารจัดการกลุ่มกําลังคน

คุณภาพทัBงในด้านของการระบุกลุ่มกําลังคนคุณภาพ ดึงดูด สรรหาและเลือกสรร พัฒนา  
ใหร้างวลั สรา้งแรงจงูใจ รวมไปถึงการรกัษากลุ่มกาํลงัคนคุณภาพใหอ้ยูใ่นองคก์ร  
 
กาํลงัคนคุณภาพ หรือ Talent คือใคร และมีความสาํคญัอยา่งไร 
ในแต่ละองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นของภาครฐัหรือเอกชนต่างก็ขบัเคลื�อนโดย “คน” หรือ “ทุนมนุษย”์ 
(Human Capital) ที�ไดร้บัการสรรหาและเลือกสรร เขา้มาเป็นส่วนหนึ�งขององคก์รเพื�อขบัเคลื�อน
องคก์รและเพิ�มขีดความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัองคก์รนัBน ๆ  
 
กลุ่มกาํลงัคนคุณภาพ หรือ Talent เป็นส่วนหนึ�งของคนในองคก์ร แต่มีความแตกต่างจากคนอื�น
ในองคก์ร Dave Ulrich ไดก้ล่าวว่า Talent มีองคป์ระกอบ 3 อย่างที�สาํคญั คือ 3 Cs: Comptence 
(สมรรถนะ) Commitment (ความมุง่มั �นผูกพนั) และ Contribution (การมีผลงานเป็นที�ประจกัษ์)  

1. Competence (สมรรถนะ) คือ ความรู ้ทกัษะ และค่านิยม ของคนในองคก์รที�มี 
ความสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมขององคก์ร 

2. Commitment (ความมุง่มั �นผูกพนั) สมรรถนะเพียงอยา่งเดียวไมเ่พียงพอถา้ขาด 
ความมุ่งมั �นผูกพนั สมรรถนะก็จะไมไ่ดถู้กนํามาใชอ้ยา่งเต็มที�ใหเ้กิดประโยชน์          
ความมุ่งมั �นผูกพนัในการทาํงานที�ไดร้บัมอบหมายใหส้าํเร็จ เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัและ
ขาดไมไ่ดส้าํหรบั Talent 

3. Contribution (การมีผลงานเป็นที�ประจกัษ์) องคป์ระกอบสุดทา้ยคือการอุทิศตน          
เพื�อองคก์ร หรือการทาํงานใหเ้กิดผลสมัฤทธิ ต่อองคก์ร โดยอาศยั Competence (สมรรถนะ)    
และ Commitment (ความมุ่งมั �นผูกพนั)  

 
 
 
 
 
 

                                                 

1 Kim, C., Lee, J., & Rhee, J. (2015). The role of leader's talent management ability in 
relations between leadership styles and organizational effectiveness. Asian Social 
Science, 11(25), 1-14. 
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อย่างไรก็ตาม แต่ละองคก์รอาจใหค้าํจาํกดัความหรือมีนิยาม Talent ที�แตกต่างกนัออกไป ขึB นอยู่กบั
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร นโยบายภาครัฐ สภาพสังคมเศรษฐกิจ เป็นตน้ ดังนัBน 
เพื�อใหม้ั �นใจว่าองค์กรสามารถสรรหาและเลือกสรร รักษา และพัฒนา “คนที�ใช่” ขององค์กร 
เพื�อขบัเคลื�อนองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพทัBงในปัจจุบนัและอนาคต องคก์รอาจ
ทบทวนองคป์ระกอบของการเป็น “กาํลงัคนคุณภาพ” หรือแมก้ระทั �งทบทวนการใหค้าํนิยามของ 
“กาํลงัคนคุณภาพ” อยา่งสมํ �าเสมอ  
 
ตวัอยา่งคาํนิยามกาํลงัคนคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes : 
 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
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คาํนิยามกาํลงัคนคุณภาพ โดย สาํนักงาน ก.พ. คือ  
 

 
 

Righ skills, right place, right job, right time” 
“ทกัษะที�ใช่ ที�ที�ใช่ งานที�ใช่ และเวลาที�ใช่” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes : 
 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
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เครื�องมือการสรรหาและเลือกสรร talent...คนที�ใช่ 
ในปัจจบุนัและอนาคต 

 การสรรหาและเลือกสรรกําลังคนคุณภาพ หรือ “คนที�ใช่” นอกจากตอ้งคํานึงและ
ประเมิน “ความสามารถ” และผลการปฏิบัติงานใน “ปัจจุบัน” แลว้ “ศักยภาพ” ก็เป็น
องค์ประกอบที�สําคัญซึ�งขาดไม่ไดใ้นการสรรหาและเลือกสรรคนที�ใช่ เนื�องจากกระบวนการ
บริหารกาํลงัคนคุณภาพมีความเกี�ยวขอ้งกนัอย่างแยกกนัไม่ไดก้บัการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง  
(Succession Planning) เพื�อเตรียมการ พฒันา และสรา้งผูนํ้าองคก์รสาํหรบัอนาคต ในปัจจุบนั 
มีเครื�องมือการสรรหาและเลือกสรร talent หลายรูปแบบ ซึ�งเครื�องมือที�ไดร้บัการยอมรบัและ
นําไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย มีดงันีB  
 

9 Box Grid Matrix 
คือเครื�องมือการวดัและประเมิน talent ทัBงความสามารถในการปฎิบัติงานในปัจจุบันและ
ศกัยภาพ โดยมีระดบัการวดั 3 ระดบั คือ ตํ �า กลาง และสูง โดยมีขัBนตอนดงัต่อไปนีB  

1. กาํหนดพฤตกิรรมที�แสดงออกถึงการปฏิบตังิาน (Performance behaviors) 
การประเมินพฤติกรรมที� แสดงออกถึงการปฏิบัติงานในปัจจุบันไม่สามารถให ้ 
“ภาพที�สมบรูณ”์ ของความเป็นผูนํ้าในอนาคตได ้ดงันัBน พฤติกรรมที�ผูป้ระเมินจะกาํหนด
ควรพิจารณาจากประวติัการปฏิบติังานที�ผ่านมา ทบทวนพฤติกรรมที�แสดงออกเมื�อไดร้บั
มอบหมายหน้าที�และความรับผิดชอบใหม่ๆ หรือพฤติกรรมการปฏิบติังานที�แสดงออก
เมื�อต้องปฏิบัติงานในหลายหน้าที�และหลายหน้างาน พฤติกรรมที�กล่าวมาทัBงหมด
สามารถบ่งชีB ถึงการปฏิบติังานในอนาคตได ้

2. กาํหนดพฤตกิรรมที�แสดงออกถึงศกัยภาพ (Potential behaviors) 
ศักยภาพ ควรถูกกําหนดใหเ้ป็นความสามารถของบุคคลและความตัBงใจและสมคัรใจ 
ในการเรียนรูจ้ากประสบการณ์และในการนําความรูแ้ละทักษะที�มีไปประยุกต์ใชก้ับ
สถานการณใ์หมที่�มีระดบัความทา้ทายที�สูงขึB น 

3. สรา้งกล่อง 9 กล่องและนาํพฤตกิรรมดงักล่าวใส่ลงไปในกล่องที�ถูกตอ้ง 
หลังจากที� เลือกพฤติกรรมที�บ่งชีB ทัBงการฏิบัติงานและศักยภาพแล้ว สามารถสร้าง  
9 Box Grid ทัBงหมด 9 กล่อง โดยมีแกนแนวตัBงและแนวนอนที�ระบุระดับของผลการปฏิบติังาน             
ในปัจจุบนัและศกัยภาพ  

  
Notes : 

 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
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กล่องสีแดง 
บุคคลที�อยู่ในกล่องสีแดงเป็นกลุ่มคนที� มีผลการปฏิบัติงานและศักยภาพในระดับตํ �าและ 
อาจไมค่วรรกัษาไวใ้นองคก์ร 
กล่องสีเทา 
บุคคลที�อยู่ ในกล่องสีเทาเป็นคนที�สามารถปฏิบัติงานและหน้าที� ของตนเองในปัจจุบัน 
ไดป้านกลางไปถึงระดับที�เกินเป้าหมายแต่มีศักยภาพที�จะพฒันาในระดับที�ตํ �า องคก์รสามารถ
พัฒนาบุคคลในกลุ่มนีB ดว้ยการให ้Feedback ใหโ้อกาสในการทํางานใหม่ ๆ และในการแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ  
กล่องสีเหลือง 
บุคคลที�อยู่ในกล่องนีB อาจสามารถพัฒนาต่อได ้แต่อาจไม่มีความถนัดในหน้าที�หรือภาระกิจ 
ที�ไดร้บัมอบหมายในปัจจุบนั องคก์รตอ้งหาจุดแข็งหรือความถนัดของบุคคลเหล่านีB เพื�อมอบหมาย
งานใหม่ใหต้รงกับความถนัดและความสามารถ และถา้ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได ้คนกลุ่มนีB  
ก็จะตกไปอยูใ่นกล่องสีแดงในอนาคต 
กล่องสีเขียว 
บุคคลที�อยู่ในกล่องนีB เป็นคนที�มีศกัยภาพอย่างแทจ้ริงหรือที�เรียกว่า Talent และควรเป็นคนกลุ่ม
อนัดับที�หนึ� งที�ควรไดร้ับการพัฒนาเพื�อใหไ้ปสู่การเป็นผูนํ้าในอนาคต เช่น การหมุนเวียนงาน  
การหาช่องว่าง (gap) ทางดา้นสมรรถนะแลพฤติกรรมที�ยังขาดและจําเป็นต่อการทํางาน

9 Box Grid Matrix 
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การประเมินบุคคลแบบ 360 องศา  
การประเมินบุคคลแบบ 360 องศาเป็นการประเมินที�ครบวงจร โดยอาศัยผู้เ กี� ยวข ้อง  
ที� มีประสบการณ์ รูเ้ห็นการปฏิบัติงานของบุคคลตําแหน่งเป้าหมาย เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ผูที้�ทาํงานร่วมกนั เพื�อนร่วมงาน หวัหน้างาน ผูบ้งัคบับญัชาที�สูงกว่าหวัหน้าโดยตรงอีก 1 ระดับ
ผูร้บับริการ ที�ปรึกษา ร่วมกนัใหข้อ้มูล เป็นการประเมินจากหลายแหล่ง (Multi-source Appraisal) 
โดยมีพืB นฐานความเชื� อว่า  การที� ได้ข ้อมูลจากแห่ง ต่าง ๆ นัB น จะทําให้ข ้อมูลที� ได้รับ 
มีความน่าเชื�อถือ มีความเป็นกลาง (Objectivity) มากขึB น ซึ�งการประเมินบุคคลแบบ 360 องศานีB
เป็นเครื�องมือที�สามารถใชเ้พื�อการพัฒนาและการตัดสินใจต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารคน 
เช่น คดัเลือก เลื�อนตาํแหน่ง ใหค่้าตอบแทน เป็นตน้ 
 

 

ขอ้ดีของการประเมินแบบ 360 องศา 
� แก้ปัญหาอคติ  การเลือกปฏิบัติ 
และความไมโ่ปร่งใส 
� รูจ้กัตนเองในมุมมองของผูอื้�น 
� สรา้งเอกภาพของระบบประเมินที�ใช ้
สมรรถนะร่วมในองคก์าร 
� ส่งเสริมวฒันธรรมการประเมินของ
องคก์รใหเ้ป็นประชาธิปไตย เป็นระบบเปิด 
 

การประเมินบุคคลแบบ 360 องศา มีกระบวนการ 4 ขัBนตอน ดงันีB  
ขัUนที� 1 ระบุเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร เพื�อเป็นการวางโครงสรา้งพืB นฐานที�จะบอกว่า  
การประเมินบุคคลแบบ 360 องศามีเพื�อรองรบัเป้าหมายใดขององคก์ร 
ขัUนที� 2 ระบุสมรรถนะที�จาํเป็นและตอ้งการ ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการเตรียมคนขององคก์ร 
ขัUนที� 3 การประเมินรอบดา้นแบบ 360 องศา สามารถกาํหนดนํBาหนักของผลการประเมินตาม
แหล่งต่าง ๆ เช่น กรณีมี 3 แหล่งการประเมิน 1) ประเมินโดยหวัหนา้งาน (ค่าเฉลี�ย) รอ้ยละ 50 
2) ประเมินโดยตนเอง รอ้ยละ 25 และ 3) ประเมินโดยเพื�อนร่วมงาน (ค่าเฉลี�ย) รอ้ยละ 25 
เป็นตน้ 
ขัUนที� 4 การแจ้งผล การประยุกต์ผลไปใช้และการปรับปรุงแก้ไข เพื�อนําไปสู่กระบวนการ
บริหารงานบุคคลตามเป้าหมายขององคก์รต่อไป 
 
(ศึกษาขอ้มลูเพิ�มเติมไดจ้าก http://hq.prd.go.th/plan/ewt_dl_link.php?nid=2468) 
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การสมัภาษณเ์พื�อประเมินสมรรถนะ 
การสัมภาษณ์เป็นเครื�องมือที�มีความสําคัญ และเป็นที�นิยมใชใ้นการเลือกสรรบุคคลเพื�อเขา้
ปฏิบัติงานในองค์การต่าง ๆ ทัBงในภาครัฐและเอกชน เนื�องจากในกระบวนการสัมภาษณ์ ผู้ว่าจา้งงาน              
และผูส้มคัรงานจะมีโอกาสไดพ้บปะและพูดคุยกนั และการสมัภาษณ์ยงัเป็นช่องทางใหผู้จ้า้งงาน
สามารถสืบค้นได้ด้วยเครื�องมืออื�น ๆ  เช่น ทักษะการพูดและการฟัง เป็นต้น นอกจากนีB  
การสัมภาษณ์ยงัเป็นช่องทางหนึ� งที�องค์กรการสามารถใชเ้สริมสรา้งความเขา้ใจอันดีระหว่าง 
ผูจ้า้งงานและผูส้มคัรงาน ซึ�งจะนําไปสู่การสรา้งภาพลกัษณที์�ดีใหแ้ก่องคก์ารได ้โดยการสมัภาษณ์
ที�ดีจะเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ส้มคัรงานหรือบุคคลภายนอกที�มีความประสงคจ์ะเขา้สู่องคก์รไดรู้จ้กั
เกิดความเขา้ใจ รวมทัBงเกิดความประทบัใจต่อองคก์ร 
  
การสมัภาษณเ์พื�อประเมินสมรรถนะของบุคคล 
มีวตัถุประสงคเ์พื�อมุ่งเน้นการสืบคน้พฤติกรรม
ของผู้มารับการสัมภาษณ์เ ป็นสําคัญ โดย
สมรรถนะหมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที�
เป็นผลมาจากความรู ้ ทักษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอื�น ๆ ที�ทําให้บุคคลสร้าง
ผลงานที�โดดเด่นในองคก์ร  
 

 

 
 

 

อยา่งไรก็ตาม การสมัภาษณจ์ะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการเลือกสรรบุคคลมากน้อยเพียงใด
นัBน นอกจากการมีระบบ รูปแบบ หรือวิธีการ
สัมภาษณ์ที� เ ป็นมาตรฐานและเหมาะสมแล้ว  
ยงัขึB นอยู่กับคุณสมบติัและความสามารถของผูร้ับ
หน้าที� เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์เป็นสําคัญ  
โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์ที� ดีต้องเ ป็นผู้ที�                
มีความรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกับหน้าที�ของตําแหน่ง
งานที�จะสัมภาษณ์ เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ ์
ที�ถูกตอ้ง และยงัตอ้งเป็นผูที้�มีหรือไดร้บัการฝึกฝน
ทกัษะที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการสมัภาษณ์ที�เหมาะสม
ดว้ย 

  
 
(ศึกษาขอ้มลูไดจ้าก คู่มือการสอบสมัภาษณ ์ทางเว็บไซตส์าํนักงาน ก.พ. www.ocsc2.go.th ) 
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ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง 
(High Performance and Potential System : HiPPS)  
สาํนักงาน ก.พ. ไดริ้�เริ�มและพฒันาระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ 
สูง ตัBงแต่ปี พ.ศ. 2546 และไดข้ยายผลไปยงัส่วนราชการอื�นๆ  
ในปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา  
 

 
แนวคิดของระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ̂ิสูง 

 ระบบ HiPPS เป็นเครื�องมือสาํหรับผูบ้ริหารในการบริหารจัดการกาํลงัคนที�มีคุณภาพ  
(Talent Management) ในส่วนราชการเพื�อสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่ขา้ราชการ 
ผูมี้ศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง ผ่านกลไกการเรียนรู ้การพัฒนา และ 
การสั �งสมประสบการณที์�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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จุดเด่นของระบบ HiPPS 

 

คดัเลือกอย่างมีมาตรฐาน: สรา้งกลไกการคดักรองโดยส่วนราชการ 
และสาํนักงาน ก.พ. อยา่งเขม้ขน้ โปร่งใสและเป็นธรรม 

เตบิโตอยา่งมีคุณภาพ: มุง่พฒันาขา้ราชการผูมี้ศกัยภาพสูงใหเ้ป็นขา้ราชการ
ระดบัชาํนาญการพิเศษที�มีคุณภาพสูงไดภ้ายในระยะเวลาขัBนตํ �าตาม
มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

 พิสูจนด์ว้ยผลงานและศกัยภาพ: การพิสูจน์ตวัเองทัBงในดา้นสมรรถนะ 
และผลงาน 

 ขบัเคลื�อนผ่านกลไกแรงจูงใจ: กลไกการสรา้งแรงจงูใจทัBงที�เป็นตวัเงิน 
และไม่เป็นตัวเงินเพื�อกระตุน้ใหเ้กิดการพัฒนาผลงานและศักยภาพ
ตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

 พฒันาสู่เป้าหมายของส่วนราชการ: การวางเสน้ทางความกา้วหนา้ใน
อาชีพ (Career Path) โดยใชเ้ทคนิคกรอบการสั �งสมประสบการณ ์        
(EAF: Experience Accumulation Framework) เพื�อใหข้า้ราชการในระบบนีB
เติบโตอยา่งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตนเอง และเป็นทรพัยากรบุคคลที�มี
คุณภาพสาํหรบัส่วนราชการตน้สงักดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 แตกต่างแต่ไม่แปลกแยก: สอดคลอ้งกบัระบบบริหารทรพัยากร         
บุคคลภาครฐัในภาพรวม โดยระบบ HiPPS จะช่วยขบัเคลื�อนใหก้ลไกต่าง ๆ  
ของการบริหารทรพัยากรบุคคลภาครฐัมุง่ไปสู่การบริหารมุง่ผลสมัฤทธิ  
ที�ยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 

 

Notes : 
 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
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สมรรถนะที�พึงประสงคส์าํหรบัขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ̂ิสูง 
ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงเป็นกลุ่มขา้ราชการผูมี้ศกัยภาพ มีคุณภาพ คุณธรรม 
และจริยธรรม อีกนัยหนึ�งคือเป็น ‘คนที�ใช่’ สาํหรบัองคก์ร ‘คนที�ช่วย’ ขบัเคลื�อน
ภารกิจสาํคญัขององคก์ร และ ‘คนที�ชอบ’ ผลกัดนังานทา้ทายใหเ้กิดผลสาํเร็จ 
 

 
 
และเป็นผูที้�ควรแสดงสมรรถนะ ดงันีB  

• การมุง่ผลสมัฤทธิ  (Achievement Motivation) 

• บริการที�ดี (Service Mind) 

• การสั �งสมความเชี�ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

• การยึดมั �นในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  

• การทาํงานเป็นทีม (Teamwork)  

• ความผูกพนัต่อระบบราชการ (Organizational Engagement) 

• ความคิดริเริ�มสรา้งสรรค ์(Creative Perspective) 

• การมองในภาพรวม (Holistic View) 

• การอุทิศตนเพื�อสงัคม (Social Dedication) 

• การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอื้�น (Interpersonal Competence) 

• มุง่มั �นในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง (Commitment to Learning) 
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การประเมินสมรรถนะที�พึงประสงคข์องขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ̂ิสูงในการคดัเลือก 

แตล่ะขัUนตอนสรุปไดด้งันีU   
 

เครื�องมือการประเมิน 

สมรรถนะที�พึงประสงค ์
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พฒั
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ขัUนตอนที� 1 โดยส่วนราชการ 
พิจารณาใบสมคัรและ 
เรียงความ 

           

การนําเสนอโครงการ/ 
การสมัภาษณ ์

           

ขัUนตอนที� 2 โดยสาํนกังาน ก.พ.   
ศูนยป์ระเมินสมรรถนะ            
 

Notes : 
 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 
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การคดัเลือกขา้ราชการเขา้สูร่ะบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ̂ิสูง 

 

 
 

การสมคัรเขา้รบัการคดัเลือก 
ขา้ราชการพลเรือนสามญัสามารถสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกไดโ้ดยวีธีการดงันีB  
o ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ที�ควบคุมดูแลการปฏิบติังานเป็นผูเ้สนอรายชื�อ

ขา้ราชการ  
ที�มีคุณสมบติัตรงตามที�กาํหนดต่อผูบ้งัคบับญัชาระดบัสาํนัก กอง หรือ 
ส่วนราชการ  
ที�เรียกชื�ออย่างอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าสาํนักหรือกองเพื�อใหค้วามเห็นชอบ 

o ขา้ราชการผูมี้คุณสมบติัตรงตามที�กาํหนดสมคัรดว้ยตนเองโดยผูบ้งัคบับญัชา  
        ระดบัสาํนัก กอง หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าสาํนักหรือ 
               กองใหค้วามเห็น  

 

Notes : 
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ขัUนตอนการคดัเลือก 
การคดัเลือกขา้ราชการเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงประกอบดว้ย 2 ขัBนตอน 
  

 
   

� ขัUนตอนที� 1 โดยคณะกรรมการคดัเลือกของส่วนราชการ  
     วตัถุประสงค ์ 

- เพื�อใหส้่วนราชการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดเกณฑก์ารคดัเลือก  
‘ผูมี้ศกัยภาพสูง’ ในบริบทที�แตกต่างกนัไปตามภาระหน้าที�และบทบาทของ   
ส่วนราชการตลอดจนเพื�อเป็นการรกัษามาตรฐานของ ‘ผูมี้ศกัยภาพสูง’ 
และสอดคลอ้งกบับริบทการทาํงานในอนาคต  

- เพื�อสรรหาและคดัเลือกกาํลงัคนคุณภาพโดยคาํนึงถึงมิติการประเมินต่าง ๆ  
ที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของส่วนราชการ อาทิ  

• ผลการปฏิบติังานที�ผ่านมา  

• คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง 

• ประวติัการรบัราชการ 

• ศกัยภาพในการพฒันา  

• ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในระดับที�ส่วนราชการเห็นว่า
เหมาะสม  

• ขอ้เสนอในการพฒันางานของผูส้มคัร 

• ความรูแ้ละทกัษะทางภาษาองักฤษ (ผลคะแนนภาษาองักฤษ  
เป็นไปตามเกณฑที์� ก.พ. กาํหนด) และ 

 
   � ขัUนตอนที� 2 โดยสาํนกังาน ก.พ.  
        วตัถุประสงค ์ 

-  เพื�อให้กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มข ้น เป็นธรรม โปร่งใสและ 
มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน 

-  เพื�อคดักรองใหข้า้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงของแต่ละส่วนราชการมีคุณภาพ 
และมาตรฐานที�ใกลเ้คียงกนั 

-  เพื�อใหข้า้ราชการผู้มีผลสัมฤทธิ สูงในแต่ละส่วนราชการมีคุณลักษณะ 
ที�พึงประสงคต์ามเป้าหมายของระบบ HiPPS 
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        คุณสมบตัผิูมี้สทิธิสมคัรคดัเลือก  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบืB องต้น ดังนีB  

o เป็นขา้ราชการพลเรือนสามัญ ซึ�งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือ  
   ระดับชํานาญการ 

-  กรณีบรรจุและแต่งตัBงด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื�นที�เทียบได้ 
       ในระดับเดียวกันต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

- กรณีบรรจุและแต่งตัBงด้วยคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิ 
       อย่างอื�นที�เทียบได้ในระดับเดียวกันต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

- กรณีได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกที�ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
              สําหรับตําแหน่งเพิ�มขึB นต้องมีอายุราชการไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

o ต้องปฏิบัติราชการในส่วนราชการเจา้สังกัดอย่างน้อย 1 ปี  
o มีผลงานโดดเด่นเป็นที�ประจักษ์และมีผลการปฏิบัติราชการ ๒ รอบการประเมินผล         

การปฏิบติัราชการในรอบปีที�ผ่านมาโดยเฉลี�ยอยู่ในระดับดีมากขึB นไป 
o มีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดีมากและทางคอมพิวเตอร์ในระดับ 

ที�ใชง้านได้ดี 
o เป็นผู้ที�มีศักยภาพที�เหมาะสมสําหรับการพัฒนา 
o เป็นผู้ที�มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย 

 
          ทัBงนีB  อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการที� อ.ก.พ. กรมแต่งตัBงหรือคณะกรรมการที�หวัหนา้ส่วนราชการ               
แต่งตัBง แลว้แต่กรณีอาจกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้รบัการคดัเลือกเพิ�มเติมไดต้ามความเหมาะสม 

 

Notes : 
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หน้า 15   
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

 

 
บทบาทของส่วนราชการในการคัดเลือก 

 ใหส่้วนราชการแต่งตัBงคณะกรรมการคดัเลือกของส่วนราชการ เพื�อทาํหน้าที�พิจารณาแนวทาง 
การคดัเลือกขัBนตอนที� 1 ใหส้อดคลอ้งกบัการเตรียมกาํลงัคนของส่วนราชการตามกรอบ  
การสั �งสมประสบการณ์ภาพรวมของส่วนราชการ โดยพิจารณาว่าจะให้ อ.ก.พ.กรม 
คณะกรรมการที� อ.ก.พ.กรมแต่งตัBง หรือคณะกรรมการที�หัวหน้าส่วนราชการแต่งตัBงเป็น   
ผู้ดําเนินการคัดเลือกในกรณีที�เป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที�หัวหน้าส่วนราชการ   
แต่งตัBงคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการต้องแต่งตัB งจากผู้ดํารง ตําแหน่งประเภท 
บริหารหรือตําแหน่งประเภทอํานวยการที�กํากับดูแลงานนโยบายและยุทธศาสตร์และผู้ดํารง 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี�ยวชาญขึB นไปของส่วนราชการ ทัBงนีB  อาจแต่งตัBงกรรมการอื�น 
เพิ�มเติม หรืออาจรวมถึงผูมี้ประสบการณ์เป็นขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงของส่วนราชการ  
ตามที�เห็นสมควรได้ 
 
 ใหส้่วนราชการกําหนดวนั เวลารับสมคัรคดัเลือกและประกาศรบัสมคัรขา้ราชการพลเรือน
สามัญ เขา้สู่ระบบขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธิ สูงใหส้อดคลอ้งกับขัBนตอนการดําเนินการ
คดัเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญัเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงตามประกาศของ
สาํนักงาน ก.พ.  

 
 คณะกรรมการคัดเลือกของส่วนราชการพิจารณาคดัเลือกตามแนวทาง ดังนีB  

� ตรวจสอบคุณสมบัติเบืB องต้นและความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศสาํนักงาน ก.พ. และประกาศของส่วนราชการ  

� ใหค้ะแนนสมรรถนะ ความคิดเห็น มุมมองเบืB องต้น จากเรียงความในใบสมัคร และ
เอกสารสรุปขอ้เสนอในการพฒันางานของผูส้มคัร  

� ใหค้ะแนนสมรรถนะ จากการนําเสนอขอ้เสนอในการพฒันางานของผูส้มคัรและ
ดาํเนินการสัมภาษณ์สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกซึ�งสมรรถนะที�พึงประสงค์ 
โดยพิจารณาสมรรถนะเบืB องต้น  

� สรุปผลการคัดเลือก และจดัทําประกาศรายชื�อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูผ่้าน 
การคดัเลือก ขัBนตอนที� ๑ ของส่วนราชการ  

� แจ้งรายชื�อข ้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกของส่วนราชการ  
ซึ�งจาํนวนของขา้ราชการดงักล่าวเมื�อรวมกบัจาํนวนขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง
ที�มีอยู่แลว้ จะตอ้งไม่เกินจํานวนตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภท
อาํนวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี�ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
ของส่วนราชการนัBน ๆ รวมกัน พร้อมเอกสารที�เกี�ยวขอ้งใหสํ้านักงาน ก.พ. 
เพื�อดําเนินการในลําดับถัดไป 
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 สาํนักงาน ก.พ. ดาํเนินการคดัเลือกขัBนตอนสุดทา้ยตามวิธีการที� สาํนักงานก.พ. 
กาํหนดและประกาศรายชื�อผูผ่้านการคดัเลือกทางเว็บไซต ์สาํนักงาน ก.พ. 
www.ocsc.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes : 
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กระบวนการคัดเลือกขา้ราชการเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ̂ิสูง ขัUนตอนที� 1 
โดยส่วนราชการ 

เพื�อใหก้ารคัดเลือกเกิดประสิทธิผลมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ส่วนราชการอาจดาํเนินการตามแนวทาง ดงันีB  
o การแต่งตัBงคณะกรรมการของส่วนราชการ 

 

- ตัวอย่างคําสั �งแต่งตัBงคณะกรรมการ กรณี อ.ก.พ. กรมแต่งตัBง  
ตามเอกสารหมายเลข 1 

- ตวัอยา่งคาํสั �งแต่งตัBงคณะกรรมการ กรณีหวัหนา้ส่วนราชการแต่งตัBง 
ตามเอกสารหมายเลข 2  

 
o สมรรถนะที�พึงประสงค์ของขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง 

 

- คําชีB แจงสมรรถนะที� พึงประสงค์สําหรับขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธิ สูง 
ตามเอกสารหมายเลข � 

 

 
o การทบทวนและจดัทาํกรอบการสั �งสมประสบการณภ์าพรวมของส่วนราชการ  

 

- แบบฟอรม์กรอบการสั �งสมประสบการณ ์
ตามเอกสารหมายเลข 4 

 

 
o ประกาศรบัสมคัร (โดยส่วนราชการ)  

 

-  ตวัอยา่งประกาศรบัสมคัรขา้ราชการเขา้รบัการคดัเลือก 
    ตามเอกสารหมายเลข 5 

 
o ใบสมัคร 

 

- ตวัอยา่งใบสมคัร 
ตามเอกสารหมายเลข 6 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

หน้า 18   
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

 
 

o ประกาศรายชื�อขา้ราชการผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือก และหลกัเกณฑ ์วิธีการคดัเลือก
ของส่วนราชการ 

 

-  ตัวอย่างประกาศรายชื�อขา้ราชการผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือก และ 
หลกัเกณฑ ์วิธีการคดัเลือกของส่วนราชการ 
 ตามเอกสารหมายเลข 7 

 
o ประกาศรายชื�อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูผ่้านการคดัเลือก ขัBนตอนที� ๑ ของส่วนราชการ  

 

- ตวัอยา่งประกาศรายชื�อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูผ่้านการคดัเลือก  
ตามเอกสารหมายเลข  8 

 

 
o การสรุปผลการคัดเลือก เพื�อส่งใหส้าํนักงาน ก.พ.  

 

- เอกสารการรบัรองคุณสมบติัของผูส้มคัร 
ตามเอกสารหมายเลข 9 

- แบบสรุปเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกฯ  
ตามเอกสารหมายเลข 10 

 
สาํหรับการคัดเลือกขัUนตอนที� 2 โดยสาํนักงาน ก.พ.  

การคัดเลือกจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของสํานักงาน ก.พ.  
และผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที� สิB นสุดและสํานักงาน ก.พ. 
จะประกาศรายชื�อขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงต่อไป 

 
 
 
 

 

 หน่วยงานที�สามารถตดิต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ�มเตมิ  
ศูนยนั์กบริหารระดบัสูง  สาํนักงาน ก.พ.  
โทร.      02-547-1704 หรือ 02-547-1722  
โทรสาร  ��-547-1736  
เว็บไซต ์ www2.ocsc.go.th/Hipps 
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ประเด็นคาํถามพบบ่อยเกี�ยวกบัการสรรหาและคดัเลือก
ขา้ราชการเพื�อเขา้สูร่ะบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ̂ิสูง 
 

คาํถาม คาํตอบ 
o การสรรหาขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบ 

HiPPS สามารถดาํเนินการไดกี้�
แนวทาง 

การสรรหามี 2 วิธี ดงันีB  
1. ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ที�ควบคุมดูแลการปฏิบติังานเป็นผูเ้สนอ
รายชื�อขา้ราชการที�มีคุณสมบติัตรงตามที�กาํหนดต่อผูบ้งัคบับญัชา
ระดับสํานัก กองหรือส่วนราชการที� เรียกชื�ออย่างอื�นที� มีฐานะ
เทียบเท่าสาํนักหรือกอง เพื�อใหค้วามเห็นชอบ 
2. ขา้ราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามที�กําหนดสมัครด้วยตนเอง         
โดยผู้บังคับบัญชาระดับสํานัก กองหรือส่วนราชการที� เรียกชื�อ       
อยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่าสาํนักหรือกองใหค้วามเห็น 

o คุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รบัการ
คดัเลือกเพื�อเขา้สู่ระบบ HiPPS มี
อะไรบา้ง 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบืB องต้น ดังนีB  
1) เป็นขา้ราชการพลเรือนสามัญซึ�งดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการหรือระดับชํานาญการ 
     (1) กรณีบรรจุและแต่งตัBงด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื�น 
ที�เทียบได้ในระดับเดียวกันต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
      (2) กรณีบรรจุและแต่งตัBงด้วยคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
หรือคุณวุฒิอย่างอื�นที� เทียบได้ในระดับเดียวกันต้องมีอายุราชการ 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
    (3) กรณีได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกที�ตรงตาม คุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหน่งเพิ�มขึB นต้องมีอายุราชการไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 
2) ต้องปฏิบัติราชการในส่วนราชการเจา้สังกัดอย่างน้อย 1 ปี  
3) มีผลงานโดดเด่นเป็นที�ประจักษ์และมีผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบ 
การประเมินผลการปฏิบติัราชกาในรอบปีที�ผ่านมาโดยเฉลี�ยอยู่ในระดับ 
ดีมากขึB นไป 
4) มีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดีมากและ                       
ทางคอมพิวเตอร์ในระดับที�ใชง้านได้ดี 
5) เป็นผู้ที�มีศักยภาพที�เหมาะสมสําหรับการพัฒนา 
6) เป็นผู้ที�มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย 

      ทัBงนีB  อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการที� อ.ก.พ. กรมแต่งตัBงหรือคณะกรรมการ 
ที�หัวหน้าส่วนราชการแต่งตัBง แล้วแต่กรณี อาจกําหนดคุณสมบัติของ 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพิ�มเติมได้ตามความเหมาะสม 
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คาํถาม คาํตอบ 
o ส่วนราชการสามารถกาํหนด

คุณสมบติัเพิ�มเติมไดห้รือไม่ 
ได ้แต่อย่างน้อยตอ้งมีคุณสมบัติตามที� ก.พ. กําหนด สําหรับการ
กําหนดคุณสมบัติเพิ�มเติมเป็นอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ
คดัเลือกของส่วนราชการ เช่น กําหนดประเภทสายงาน ทักษะที�จาํเป็น  
อายุ  เป็นตน้ 
แต่การกําหนดดังกล่าวต้องมาจากการวิเคราะห์และการวางแผน
กาํลงัคนของส่วนราชการที�ชดัเจนเป็นระบบสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ขององคก์รแลว้ 

o สดัส่วนขา้ราชการในระบบ HiPPS ของ 
ส่วนราชการมีการกาํหนดโควตา
หรือไม่ 

มี จาํนวนขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงที�ไดร้บัการคดัเลือกเมื�อรวมกบั
ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงที�มีอยู่แลว้จะตอ้งไม่เกินจาํนวนตาํแหน่ง
ประเภทบริหาร  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดบัเชี�ยวชาญและทรงคุณวุฒิของส่วนราชการนัBนๆ 
รวมกนั (นับถึงวนัที�ปิดรบัสมคัร) 

o การคดัเลือกขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ 
ระบบ HiPPS ในขัBนตอนที� 1 ของ         
ส่วนราชการดาํเนินการอย่างไร 

ส่วนราชการพิจารณาดาํเนินการได ้3 แนวทาง คือ 
1. ดาํเนินการโดย อ.ก.พ. กรม 
2. ดาํเนินการโดยคณะกรรมการที� อ.ก.พ. กรมแต่งตัBง 
3. ดําเนินการโดยคณะกรรมการที� หัวหน้าส่วนราชการแต่งตัB ง  
ซึ�งคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ย  
• หวัหน้าส่วนราชการหรือรองหวัหน้าส่วนราชการเป็นประธาน

คณะกรรมการ  
• กรรมการตอ้งแต่งตัBงจากผูด้ํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรือ

ตําแหน่งประเภทอํานวยการที�กํากับดูแลงานนโยบายและยุทธศาสตร ์
และ 
• ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัเชี�ยวชาญขึB นไปของ 

ส่วนราชการ 
o อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ

คดัเลือกของส่วนราชการ ควรมี
อะไรบา้ง 

อาํนาจหนา้ที� ประกอบดว้ย 
1. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขา้ราชการเพื�อเขา้สู่

ระบบขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธิ สูงใหส้อดคลอ้งกับการเตรียม
กาํลงัคนของส่วนราชการตามกรอบการสั �งสมประสบการณภ์าพรวม
ของส่วนราชการ 

2. ดําเนินการคัดเลือกขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธิ สูง และรายงาน 
อ.ก.พ. กรมเพื�อทราบ  

3. แจง้ผลการคดัเลือก พรอ้มรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
คดัเลือกใหส้าํนักงาน ก.พ. เพื�อคดัเลือกขัBนตอนสุดทา้ยต่อไป 
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คาํถาม คาํตอบ 
o ส่วนราชการสามารถส่งรายชื�อ

ขา้ราชการเพื�อเขา้รบัการคดัเลือก
ขัBนตอนที� 2 ของสาํนักงาน ก.พ. ได้
มากกว่าจาํนวนที�กาํหนดที�เป็นโควตา
ของส่วนราชการหรือไม่ 

ไม่ได ้ 
 

o ในขัBนตอนการคดัเลือกขา้ราชการเขา้สู่
ระบบ HiPPS ของส่วนราชการ  
ส่วนราชการจะกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการคดัเลือกอยา่งไร 

ส่วนราชการสามารถกาํหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกตามวิธี 
ที�เห็นสมควร เช่น การเขียนและนําเสนอโครงการพัฒนางานหรือ
องคก์ร  การทดสอบภาษาองักฤษ (ขอ้เขียน/สมัภาษณ)์ การประเมิน
สมรรถนะที�จาํเป็น เป็นตน้ 

o กรณีที�ในบางปี มีขา้ราชการของ 
ส่วนราชการไมผ่่านการคดัเลือกของ
สาํนักงาน ก.พ. ส่วนราชการควร
ดาํเนินการอย่างไร 

ส่วนราชการควรพัฒนาข้าราชการกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื� อง 
เนื�องจากขา้ราชการกลุ่มนีB นับเป็นกาํลงัคนคุณภาพของส่วนราชการที�
ผ่านกระบวนการคดัเลือกของส่วนราชการมาแลว้ และควรเร่งเตรียม 
ความพรอ้มของขา้ราชการกลุ่มนีB สาํหรบัปีต่อ ๆ ไป โดยส่วนราชการ
สามารถส่งรายชื�อขา้ราชการเขา้รับการคัดเลือกเพื�อเขา้สู่ระบบ
ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงไดใ้หม่ในครัBงถดัไป (หากคุณสมบติัของ
ขา้ราชการรายนัBนยงัคงครบถว้น) 

o ทาํไมส่วนราชการจึงควรส่งเสริม
กาํลงัคนคุณภาพของส่วนราชการ ให้
เขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง 
สิ�งที� HiPPS ไดร้บัมีความต่างอยา่งไร 

กฎ ระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง
กาํหนดให ้
1. ส่วนราชการสามารถแต่งตัBงขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง           
โดยไมต่อ้งมีตาํแหน่งว่างไดสู้งสุดที�ระดบัชาํนาญการพิเศษ 
2. ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงมีโอกาสไดร้บัการเลื�อนเงินเดือน
สูงกวา่ปกติอีก 1% 
3. ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงมีโอกาสไดเ้ขา้รบัการพฒันา 
ฝึกอบรม และเขา้ร่วมกิจกรรม/หลกัสูตร/ทุนรฐับาลที�สาํนักงาน 
ก.พ. จดัใหอ้ยา่งสมํ �าเสมอ  
4. ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงมีโอกาสไดร้บัมอบหมายงานที�       
ทา้ทายในระดบัประเทศ มีเครือข่ายการทาํงานระหวา่งกระทรวง
มากยิ�งขึB น 
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เอกสารหมายเลข 1  - ตวัอยา่งคาํสั �งแตง่ตัUงคณะกรรมการ กรณี อ.ก.พ. กรมแตง่ตัUง 
 

 
 
 

คาํสั �ง ...- ส่วนราชการระดบักรม -..... 
ที� ...... / ....... 

เรื�อง แต่งตัBงคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง 
ของ ...- ส่วนราชการระดบักรม -.....  

------------------- 
   
  ดว้ย สาํนักงาน ก.พ. มีประกาศรับสมคัรคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญั
เขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธิ สูง รุ่นที� ....... ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
 
  เพื�อใหก้ารดําเนินการสรรหาและคดัเลือกขา้ราชการเขา้สู่ระบบดังกล่าวเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ไดบุ้คคลที�เหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ มีศกัยภาพและบรรลุเป้าหมาย
ที�กาํหนดไว ้อาศัยอาํนาจตามหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1003/ว 42 ลงวนัที� 30 เดือน
กนัยายน พ.ศ. 2553   อ.ก.พ. ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... ในการประชุมครัBงที� ……./….…... 
เมื�อวนัที� ...... เดือน……………..… พ.ศ. .......... จึงมีมติแต่งตัBงคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือก
ขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงของ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... ดงันีB   
 

1. หวัหนา้ส่วนราชการ     ประธานกรรมการ 
หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการที�ไดร้บัมอบหมาย 

2. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ……………..........………  กรรมการ  
3. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ...........................  กรรมการ  
4. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ...........................  กรรมการ  
5. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ...........................  กรรมการ  
6. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ...........................  กรรมการ  
7. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ...........................  กรรมการ  
8. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ...........................  กรรมการ  
9. หวัหนา้กลุ่มงานการเจา้หนา้ที�            กรรมการและเลขานุการ  
      หรือผูที้�ไดร้บัมอบหมาย  
10.  เจา้หนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมาย    ผูช้่วยเลขานุการ  

 
 



 

 

 

หน้า 23  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

โดยใหค้ณะกรรมการฯ มีอาํนาจหนา้ที�ดงันีB   
1. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการ            

ผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงใหส้อดคลอ้งกบัการเตรียมกาํลงัคนของส่วนราชการตามกรอบการสั �ง
สมประสบการณภ์าพรวมของส่วนราชการ 

2. ดาํเนินการคดัเลือกขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง และรายงาน อ.ก.พ. กรมเพื�อทราบ  
3. เมื�อดําเนินการตามขอ้ 2 แลว้ ใหแ้จง้ผลการคดัเลือกของส่วนราชการ พรอ้ม

รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกใหส้าํนักงาน ก.พ. เพื�อดําเนินการ
คดัเลือกขัBนตอนสุดทา้ยต่อไป 

 
ทัBงนีB  ตัBงแต่บดันีB เป็นตน้ไป  
        

      สั �ง ณ วนัที� .......................... พ.ศ. ........... 
 
      (ลงชื�อ) …………………………………………………                                  
              (………………………………………………….)  
                  …….....-ตาํแหน่ง-………..  
 ประธาน อ.ก.พ. ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

หน้า 24  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

เอกสารหมายเลข 2 – ตวัอยา่งคาํสั �งแตง่ตัUงคณะกรรมการ  
กรณีหวัหนา้สว่นราชการแตง่ตัUง 

 

 
 
 
 

คาํสั �ง ...-ส่วนราชการระดบักรม-.....  
ที� ....... / .......... 

เรื�อง แต่งตัBงคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง 
ของ ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... 

------------------- 
   

  ดว้ย สาํนักงาน ก.พ. มีประกาศรับสมคัรคัดเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญั
เขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธิ สูง รุ่นที� ....... ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
 

  เพื�อใหก้ารดําเนินการสรรหาและคัดเลือกขา้ราชการเขา้สู่ระบบดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ไดบุ้คคลที�เหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ มีศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที�กาํหนดไว ้           
อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที�  นร 1003/ว 42 ลงวันที�  30 กันยายน พ.ศ. 2553 
จึงแต่งตัBงคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธิ สูง 
ของ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... ดงันีB   

1. หวัหนา้ส่วนราชการ     ประธานกรรมการ 
หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการที�ไดร้บัมอบหมาย 

2. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ........................... 
(ที�กาํกบัดูแลงานนโยบายและยุทธศาสตร)์  กรรมการ  

3. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ...........................  กรรมการ  
4. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ...........................  กรรมการ  
5. ผูอ้าํนวยการสาํนัก/กอง ...........................  กรรมการ  
6. ผูเ้ชี�ยวชาญ.............................................  กรรมการ  
7. ผูเ้ชี�ยวชาญ.............................................  กรรมการ  
8. ผูเ้ชี�ยวชาญ.............................................  กรรมการ  
9. หวัหนา้กลุ่มงานการเจา้หนา้ที�             กรรมการและเลขานุการ  
     หรือผูที้�ไดร้บัมอบหมาย  
10.  เจา้หนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมาย    ผูช้่วยเลขานุการ  
 
 



 

 

 

หน้า 25  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

โดยใหค้ณะกรรมการฯ มีอาํนาจหนา้ที�ดงันีB   
(1) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้

ผลสมัฤทธิ สูงใหส้อดคลอ้งกบัการเตรียมกาํลงัคนของส่วนราชการตามกรอบการสั �งสม
ประสบการณภ์าพรวมของส่วนราชการ 

(2) ดาํเนินการคดัเลือกขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง และรายงาน อ.ก.พ. กรมเพื�อทราบ  
(3) เมื�อดําเนินการตามขอ้ 2 แลว้ ใหแ้จง้ผลการคดัเลือกของส่วนราชการ พรอ้ม

รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกใหส้าํนักงาน ก.พ. เพื�อดาํเนินการ
คดัเลือกขัBนตอนสุดทา้ยต่อไป 

 
ทัBงนีB  ตัBงแต่บดันีB เป็นตน้ไป  
        

      สั �ง ณ วนัที� ................................พ.ศ. ……... 
 
      (ลงชื�อ) ……………….………………………………                                  
              (………………………………………………….)  
        ..-ตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม-....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หน้า 26  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

เอกสารหมายเลข 3 : คาํชีU แจงสมรรถนะที�พึงประสงคส์าํหรบัขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ̂ิสูง 
 

ส่วนราชการสามารถพิจารณาสมรรถนะดงัต่อไปนีB เพื�อเป็นแนวทางการคดักรองขา้ราชการ 
ผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง ในส่วนการคดักรองใบสมคัรและการสมัภาษณ ์ 

 
 

 
 
 



 

 

 

หน้า 27  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

เอกสารหมายเลข 4 : แบบฟอรม์กรอบการสั �งสมประสบการณ ์
 

กรอบการสั �งสมประสบการณข์อง  ...-ส่วนราชการระดบักรม-.... 
ตาํแหน่งเป้าหมาย............................ หน่วยงานเป้าหมาย………………………………… รวมทัUงหมด ......... ปี 

 

รายละเอียดกรอบการสั �งสมประสบการณภ์าพรวมของส่วนราชการ 
หน่วยงาน 

ที�ตอ้งผ่านงาน 
Positions/Roles 

ความรูง้านที�ตอ้งเรียนรู ้
ตวับ่งชีB         

เชิงพฤติกรรม 
ระยะเวลา ผูส้อนงาน 

กลไกการพฒันา 
หลกัสูตร
ฝึกอบรม 

งานที�
มอบหมาย 

  

ระดบัพืB นฐาน  
(Fundamental) 

            
            
            

ระดบัสูง  
(Advanced) 

            
            
            

ระดบัเป็นเลิศ  
(benchmarked) 

            
            
            



 

 

 

หน้า 28  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

เอกสารหมายเลข 5 – ตวัอยา่งประกาศรบัสมคัรขา้ราชการเขา้รบัการคดัเลือก 
 

 
 
 

ประกาศ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... 
 เรื�อง  รบัสมคัรขา้ราชการเขา้รบัการคดัเลือกเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง 

 ของ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. …………..  
------------ 

  ดว้ย...-ส่วนราชการระดบักรม-..... จะดาํเนินการคดัเลือกขา้ราชการเขา้สู่ระบบ
ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ......... จึงประกาศรบัสมคัรขา้ราชการ 
...-ส่วนราชการระดบักรม-..... เขา้รบัการคดัเลือก ตามรายละเอียด ดงันีB  

   1. คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการคดัเลือก ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัเบืB องตน้ ดงันีB  
1.1 เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั ซึ�งดาํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการ

หรือระดบัชาํนาญการ 
(1) กรณีบรรจุและแต่งตัBงดว้ยคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื�นที� 

เทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั ตอ้งมีอายุราชการไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี หรือ 
(2) กรณีบรรจุและแต่งตัBงดว้ยคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือ

คุณวุฒิอย่างอื�นที�เทียบไดใ้นระดับเดียวกันตอ้งมีอายุราชการไม่น้อย
กวา่ 1 ปี หรือ 

(3) กรณีได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกที�ตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งเพิ�มขึB น ตอ้งมีอายุราชการไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี 

1.2 ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ราชการใน ...-ส่วนราชการระดบักรม-.... อยา่งนอ้ย 1 ปี  
1.3 มีผลงานโดดเด่นเป็นที�ประจักษ์ และมีผลการปฏิบัติราชการ 2 รอบการ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการในรอบปีที�ผ่านมาโดยเฉลี�ยอยูใ่นระดบัดีมากขึB นไป  
1.4 มีความรู ้และทักษะทางภาษาองักฤษในระดบัดีมาก และทาง

คอมพิวเตอรร์ะดบัที�ใชง้านไดดี้ 
1.5 เป็นผูที้�มีศักยภาพที�เหมาะสมสาํหรบัการพฒันา 
1.6 เป็นผูมี้ความประพฤติดี ปฏิบติัตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย 

 

 

 

 



 

 

 

หน้า 29  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

2. การรบัสมคัร 
      ใหผู้ป้ระสงค์จะสมัครเขา้รับการคัดเลือกขอและยื�นใบสมัครไดที้�......-กลุ่มงาน 
การเจา้หน้าที� สาํนักบริหารกลาง-...  ตัBงแต่วนัที�  ……………..…... – ………………… ในเวลาราชการ  
(ตัBงแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

  3. การประกาศรายชื�อผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือก 
      รายชื�อผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือกจะประกาศใหท้ราบในวนัที� ................... 

....-กลุ่มงานการเจา้หนา้ที� สาํนักบริหารกลาง-...   

4. วิธีการคดัเลือก 

                  วิธีการคดัเลือกจะประกาศใหท้ราบในวนัที� 
..........................................................  ณ ....-กลุ่มงานการเจา้หนา้ที� สาํนักบริหารกลาง-...   

  5. วนั เวลา และสถานที�สอบ 
      วนัเวลาและสถานที�เขา้รบัการคดัเลือกจะประกาศใหท้ราบในวนัที� .............................
ณ ....-กลุ่มงานการเจา้หนา้ที� สาํนักบริหารกลาง-... 

              
     ประกาศ  ณ  วนัที�  .........................   พ.ศ. ……..…. 
   
      (ลงชื�อ) …………………………………………………                                  
              (………………………………………………….)  
        ….-หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม-......  
 



 

 

 

หน้า 30  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

เอกสารหมายเลข 6 : ตวัอยา่งใบสมัคร 
 

  
  
 



 

 

 

หน้า 31  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

เอกสารหมายเลข 6 : ตวัอยา่งใบสมัคร (ตอ่) 

 



 

 

 

หน้า 32  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

เอกสารหมายเลข 6 : ตวัอยา่งใบสมัคร (ตอ่) 
 

 
 
 



 

 

 

หน้า 33  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
 

เอกสารหมายเลข 7 : ตวัอยา่งประกาศรายชื�อขา้ราชการผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือก 
และหลกัเกณฑ ์วิธีการคดัเลือกของส่วนราชการ 

 

 
 
 
 

ประกาศ...-ส่วนราชการระดบักรม-.....  
เรื�อง รายชื�อขา้ราชการผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือก และหลกัเกณฑ ์วิธีการคดัเลือก

ขา้ราชการ 
         เพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงของ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... 

 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ………..…… 
------------ 

 
  ตามที�ไดมี้ประกาศ...-ส่วนราชการระดบักรม-...ลงวนัที� …………………...พ.ศ. ……..……
รับสมัครขา้ราชการเขา้รับการคัดเลือกเพื�อเขา้สู ่ระบบขา้ราชการผูม้ีผลสัมฤทธิ สูง ของ... 
...-ส่วนราชการระดบักรม-..... ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. …….…. นัBน 

บดันีB  การรบัสมคัรไดเ้สร็จสิB นแลว้ จึงประกาศรายชื�อ เลขประจาํตวัสอบของผูมี้สิทธิ 
เขา้รบัการคดัเลือกเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิ สูงของ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ……….…. และหลกัเกณฑ ์วิธีการคดัเลือกขา้ราชการ ดังต่อไปนีB  

  1. รายชื�อและเลขประจาํตวัสอบ 

   ชื�อ – นามสกุล      เลขประจาํตวัสอบ 

    นาย/นางสาว.......................................   5901 
    นาย/นางสาว.......................................   5902 

       นาย/นางสาว.......................................   5903 
       นาย/นางสาว.......................................   5904 
       นาย/นางสาว.......................................   5905 

    นาย/นางสาว.......................................   5906 
    นาย/นางสาว.......................................   5907 
    นาย/นางสาว.......................................   5908 

       นาย/นางสาว.......................................   5909 
       นาย/นางสาว.......................................   5910 

    นาย/นางสาว.......................................   5911 

30 
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2. หลกัเกณฑ ์และวิธีการคดัเลือก 

     2.1 ประเมินทกัษะดา้นภาษาองักฤษ โดยใชว้ิธีการสอบขอ้เขียน  

      2.2 ประเมินศกัยภาพสมรรถนะที�จาํเป็นสาํหรบัการพฒันาเพื�อกา้วขึB นสู่ตาํแหน่ง
ที�สูงขึB น โดยการสมัภาษณ ์อาทิ 

   2.2.1 การมุง่ผลสมัฤทธิ  
   2.2.2 การบริการที�ดี 
   2.2.3 การสั �งสมความเชี�ยวชาญในงานอาชีพ 
   2.2.4 จริยธรรม 
   2.2.5 ความร่วมแรงร่วมใจ 
   2.2.6 ภาวะผูนํ้า 

   โดยคณะกรรมการจะพิจารณาประเมินศักยภาพ สมรรถนะจากใบสมัคร
และเอกสารอื�นที�เกี�ยวขอ้งประกอบการสัมภาษณ ์

  3. วนั เวลา และสถานที�สอบ 
      การนําเสนอขอ้เสนอการพฒันางานและการสัมภาษณ์ ในวันที� ……พ.ศ. ….   
เวลา … น.   ณ ......................................  

  4. เกณฑก์ารตดัสิน 
      ผูที้�จะถือวา่เป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลือก จะตอ้งไดค้ะแนนการนําเสนอขอ้เสนอการ
พฒันางานไมต่ํ �ากวา่รอ้ยละ …....... และไดค้ะแนนการสอบสมัภาษณ ์ไมต่ํ �ากว่ารอ้ยละ …….... 

  ทัUงนีU  หากปรากฏว่าผูส้มัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
จะถือว่าผูส้มัครรายนัUนเป็นผูข้าดคุณสมบตั ิ
 
     ประกาศ  ณ  วนัที�  .........................   พ.ศ. ……..…. 
   
      (ลงชื�อ) …………………………………………………                                  
              (………………………………………………….)  
        ….-หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม-...... 
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เอกสารหมายเลข 8 : ตวัอย่างประกาศรายชื�อขา้ราชการพลเรือนสามญั 
ผูผ่้านการคดัเลือก ขัUนตอนที� 1 ของส่วนราชการ 

 
 

 
 

ประกาศ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... 
 เรื�อง รายชื�อขา้ราชการผูไ้ดร้บัการคดัเลือกเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง 

 ของ...-ส่วนราชการระดบักรม-..... ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
------------ 

  ตามที�ไดมี้ประกาศ...-ส่วนราชการระดบักรม-....ลงวนัที� ………………………..พ.ศ. ……...  
รับสมัครขา้ราชการเขา้รับการค ัดเลือกเพื �อเขา้สู ่ระบบขา้ราชการผูม้ีผลส ัมฤทธิ ส ูงของ... 
...-ส่วนราชการระดบักรม-..... ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ........…. นัBน 

 

บดันีB  การคดัเลือกไดเ้สร็จสิB นแลว้ จึงประกาศรายชื�อผูไ้ดร้บัการคดัเลือกเพื�อเขา้สู่
ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงของ...-ส่วนราชการระดบักรม-....ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ......... 
ดังต่อไปนีB  

  เลขประจาํตัวสอบ   ชื�อ - สกุล 

     5902    นาย/นางสาว....................................... 
 5903       นาย/นางสาว....................................... 
 5907   นาย/นางสาว....................................... 
 5909   นาย/นางสาว....................................... 
 5910        นาย/นางสาว.......................................   

โดยผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะต้องเขา้รับการคัดเลือกในขัBนตอนสุดท้าย            
โดยสาํนักงาน ก.พ. ร่วมกบัผูไ้ดร้ับการคัดเลือก เพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงจากส่วน
ราชการอื�น  ณ หอ้ง..............ในวนัที� …………… พ.ศ. .....……. ตามกาํหนดการ ดงันีB  

ที� วิชา/แบบทดสอบ เวลา 

1   

2   

3   

      
ประกาศ  ณ  วนัที�  .........................   พ.ศ. ……..…. 

      (ลงชื�อ) …………………………………………………                                  
              (………………………………………………….)  

       ...-หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม-...
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เอกสารหมายเลข 9 : เอกสารการรบัรองคุณสมบตัขิองผูส้มคัร 
 

เอกสารการรบัรองคุณสมบตัขิองผูผ่้านการคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนสามัญ 
เขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ̂ิสูง รุ่นที� ..... ขัUนตอนที� 1  

ของ – ส่วนราชการระดบักรม -   ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
 
(1) ขอ้มลูขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูงของส่วนราชการ (ณ ..........................) 

ปัจจบุนัมีขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ1 สูง      ......... คน 

จาํนวนตาํแหน่งประเภทบริหาร  ......... ตาํแหน่ง 
จาํนวนตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัสูง ......... ตาํแหน่ง 
จาํนวนตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัเชี�ยวชาญและทรงคุณวุฒิ  ......... ตาํแหน่ง 
รวมทัBงหมด ......... ตาํแหน่ง 

มีขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ1 สูงที3 ปรบัเป็นระดบัชาํนาญการพิเศษแลว้       ......... คน 

(2) ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลือกขัUนตอนที� ๑ ของส่วนราชการ จาํนวนทัUงหมด .......... คน 
(3) **รายชื�อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูผ่้านการคดัเลือกเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง รุ่นที� 

... ขัBนตอนที� 1 ของ – ส่วนราชการระดบักรม  – มีจาํนวนทัBงหมด ........ คน  ไดแ้ก่ 
1. นางสาว .......................................................... ตาํแหน่ง ............................................. 
2. นาย ................................................................. ตาํแหน่ง ............................................. 

(4)  ส่วนราชการระดบักรม – ขอนําส่งเอกสารดงัต่อไปนีB  

4.1  สาํเนาประกาศรบัสมคัรของส่วนราชการ 
4.2  สาํเนาประกาศรายชื�อขา้ราชการพลเรือนสามญัผูผ่้านการคดัเลือกขัBนตอนที� 1 ของส่วนราชการ 
4.3   สาํเนาใบสมคัรของผูผ่้านการคดัเลือกขัBนตอนที� 1 ของส่วนราชการ 
4.4  เอกสารการรบัรองคุณสมบติัของผูส้มคัร  
4.5  กรอบการสั �งสมประสบการณภ์าพรวมของส่วนราชการ  
4.6  แบบสรุปเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง 

(ขัBนตอนที� 1) 
ผูร้บัผิดชอบระบบฯ ของส่วนราชการ หรือ ผูป้ระสานงานระบบฯ ของส่วนราชการ 
นาย/นาง/นางสาว ......................................     หรือ    นาย/นาง/นางสาว .................................................... 
หมายเลขโทรศพัท ์.................................................        หมายเลขโทรสาร .................................................... 
E-mail ………………………………………………………………………… 
 
 

 
กรณีไม
มีผูผ
านการคัดเลือก ขอใหส
วนราชการกรอกขอมูลในขอ (1 – 2) และส
งไปยังสํานักงาน ก.พ. ดวย 
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(แบบฟอรม์เอกสารการรบัรองคุณสมบตัิของผูส้มัครรายบุคคล) 
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เอกสารหมายเลข 10 : แบบสรุปเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกฯ 
 

แบบสรุปเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ̂ิสูง  
(ขัUนตอนที� 1) โดยส่วนราชการ 

 

รายการประเมิน* 
เกณฑว์ดั 

(อาจเป็นคะแนนหรือเป็นระดบั 
หรืออื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการกาํหนด) 

1. เกณฑก์ารพิจารณา  
(คณะกรรมการควรกาํหนดใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสม) 

 

   1.1 ความรู ้  
   1.2 ความสามารถ  
   1.3 ความประพฤติ  
   1.4 ประสบการณ ์  
   1.5 ประวติัการรบัราชการ  
2. คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องขา้ราชการผูมี้
ผลสมัฤทธ̂ิสูงและองคป์ระกอบอื�นที�จาํเป็นตามที�
คณะกรรมการเห็นสมควร 

 

   2.1 การมุง่ผลสมัฤทธิ   
   2.2 การสั �งสมความเชี�ยวชาญในงานอาชีพ  
   2.3 บริการที�ดี  
   2.4 การยึดมั �นในความถูกตอ้ง ชอบธรรมและจริยธรรม  
   2.5 การทาํงานเป็นทีม  
   2.6 ความผูกพนัต่อระบบราชการ  
   2.7 การอุทิศตนเพื�อสงัคม  

ฯลฯ  
 
*หมายเหตุ พิจารณาจากหลกัฐานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ใบสมคัร การสมัภาษณแ์ละการนําเสนอโครงการ 
เป็นตน้ 
 

 
 
 



 

 

 

หน้า 39  
คู่มือการสรรหาและเลือกสรรขา้ราชการเพื�อเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธิ สูง  

(HiPPS Recruitment & Selection Toolkit) 
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