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ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ�สูง

HIGH PERFORMANCE AND
POTENTIAL SYSTEM (HIPPS)
สาํนักงาน ก .พ .
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ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ�สูง

HIGH PERFORMANCE AND
POTENTIAL SYSTEM (HIPPS)

เพื�อเพิ�มขดีความสามารถ ในการรกัษา
คนเก่งคนดีไวใ้นระบบราชการ  

เพื�อสรา้งความพรอ้มให้แก่ขา้ราชการผู้
มศัีกยภาพสงูในราชการอยา่งเป�นระบบ
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 (3) แห่ง
พระราชบญัญัติระเบยีบขา้ราชการ
พลเรอืน พ.ศ. 2551

ปรบัปรุงระบบHiPPS ให้สอดคล้องกับเป�าหมาย
และตัวชี�วดัของแผนปฏิรูปประเทศ 

      ด้านการบรหิารราชการแผน่ดิน
ปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารบุคคลภาครฐัเพื�อ
จูงใจผูม้คีวามรู ้ความสามารถ เขา้มาทํางานใน
หนว่ยงานรฐั 

เนน้กระบวนการการใชศั้กยภาพ  การพฒันา
และการเรยีนรูใ้นระยะยาวและต่อเนื�อง
ผา่นการปฏิบติัจรงิและเสรมิด้วยกลไก          

 สบัเปลี�ยนหมุนเวยีนงาน  การสอนงาน       

 การเรยีนรูผ้า่นการฝ�กอบรม
เวทีแสดงศักยภาพ และได้รบัการพฒันาอยา่งเต็ม
ศักยภาพให้ขา้ราชการระดับสงูได้อยา่งมคีณุภาพ

สอดคล้องตาม ว 42/2553

ตามบทบญัญัติมาตรา 258 แหง่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช 2560
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หลักการของระบบขา้ราชการผู้มผีลสมัฤทธิ�สงู

วางแผนกําลังคนที�สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาครฐั

การสรรหาและ
การประเมนิที�เป�นระบบเขม้ขน้

การสรา้งทางก้าวหน้าในสายอาชพี
และการสรา้งเสรมิแรงจูงใจ

พฒันาอยา่งเป�นระบบและต่อเนื�อง

การบรหิารทรพัยากรของระบบบุคคลสอดคล้อง
กับระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐั

สอดคล้องตาม ว 42/2553
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เพื�อจูงใจผูม้คีวามรู้
ความสามารถ
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 GOALS

ใหภ้าคราชการมกีลุ่มกําลังคนคณุภาพที�ชว่ยขบั
เคลื�อนภารกิจ

สง่เสรมิ/พฒันากลไกการใชศั้กยภาพกลุ่มคลังคนคณุภาพ
 สอดคล้องบรบิทการทํางานของประเทศโดยทําหนา้ที�ที�ปรกึษาใหแ้ก่สว่นราชการ
พฒันากลไกการปฏิบติังานในโครงการเชงิยุทธศาสตร์

เพื�อสรา้งความเขม้แขง็ในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรกลุ่มกําลังคนคณุภาพ

ของระบบราชการ

สว่นราชการคัดกรองคณุลักษณะของ 
"คนที�ใช"่ สาํหรบัสว่นราชการ

มติิคนดี คนเก่ง และคนคณุภาพ
คณุลักษณะที�พงึประสงค์เหมาะสมต่อการเป�น 
"ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู" ของแต่ละสว่นราชการ
โดยมสีดัสว่นของผูน้าํรุน่ใหมแ่บะผูที้�มคีวามพรอ้ม
สาํหรบัการดํารงตําแหนง่ที�สงูขึ�นเพยีงพอ (Talent
and Successor Inventory)

เป�าหมาย 9



H

กลุ่มขา้ราชการคณุภาพขบัเคลื�อนภารกิจ

i P P S

 ค้นหา " คนที�ใช ่" สู ่HiPPS (Talent and Successor Inventory)

คนที� “ชอบ” งานท้าทาย

คนที� “ชว่ย” ผลักดนัความสาํเรจ็
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การวางแผนกําลังคน

PROCESSPROCESS
การสรรหา

การคัดเลือก

การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ�สูง  (HIPPS)

การสร้างเสริมแรงจูงใจ

การเปลี�ยนส่วนราชการต้นสังกัดของกลุ่ม  

การออกจากระบบ

HiPPS

HiPPS

กระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลในระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู
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การวางแผนกําลังคน

สว่นราชการอาจแต่งตั�งคณะกรรมการขึ�นคณะหนึ�ง โดยมหีวัหน้าสว่นราชการ/รองหวัหนา้สว่นราชการ
ที�ได้รบัมอบหมายใหเ้ป�นผูบ้รหิารดา้นทรพัยากรบุคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) เป�น
ประธานกรรมการ โดยมหีนา้ที�ดงันี�

วเิคราะห์
ความต้องการกําลังคน
ของสว่นราชการ

กําหนดตําแหนง่เป�าหมาย กําหนดวธิกีาร
เกณฑ์การสรรหา-คัดเลือก
ดาํเนนิการคัดเลือก HiPPS

ขบัเคลื�อนระบบบรหิาร
กําลังคนคณุภาพและ

ระบบ HiPPS
ของสว่นราชการ

ติดตามการใชป้ระโยชน์
กลุ่มคนคณุภาพ

การวางแผนกําลังคนของสว่นราชการและขบัเคลื�อนระบบ
บรหิารกําลังคนคณุภาพของสว่นราชการหรอืระบบ
ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู (Talent Unit) เป�นสว่นหนึ�ง
ของกําลังคนทั�งหมดของสว่นราชการในการดําเนนิการ

รวมถึงตําแหนง่ที�มคีวามสาํคัญ
เชงิยุทธศาสตร์
ตําแหนง่นกับรหิาร
ตําแหนง่ในสายงานที�ขาดแคลน
ตําแหนง่ที�มอัีตราเกษียณสงู

พจิารณา
สั�งสมประสบการณ์

ของสว่นราชการ
สั�งสมประสบการณร์ายบุคคล

รายงานให ้ก.พ. ทราบ

Talent Unit

อํานาจหนา้ที�

12



การสรรหา
สอดคล้องตาม ว 6/2562

ขา้ราชการพลเรอืนสามญั

คณุวุฒปิรญิญาตร ี(อายุราชการไมน่อ้ยกวา่2 ป�) 
หรอื ปรญิญาโท-เอก (อายุราชการไมน่อ้ยกวา่1 ป�)

ผลงานโดดเด่น
ผลการปฏิบติัราชการในรอบป�ที�ผา่นมาโดยใน
แต่ละรอบอยูใ่นระดับดีมากขึ�นไป

ประพฤติดี มรีะเบยีบวนิยั 
ปฏิบติัตนอยูใ่นจรรยา

ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดีมาก*

ศักยภาพเหมาะสมกับการพฒันา

ผูบ้งัคับบญัชาระดบัต้น(ควบคมุดแูลการปฏิบติังาน)
เป�นผูเ้สนอรายชื�อขา้ราชการที�มคีณุสมบติัตรงตามที�กําหนด
ต่อผูบ้งัคับบญัชาระดบัสาํนกั กองหรอืสว่นราชการ(เทียบเท่า
สาํนกัหรอืกอง)เพื�อใหค้วามเหน็ชอบ

วธิกีารสรรหา 2 วธิี
ผูบ้งัคับบญัชาระดับต้น

ขา้ราชการผูม้คีณุสมบติัตรงตามที�กําหนด
โดยผูบ้งัคับบญัชาระดับสาํนัก กอง สว่นราชการ (เทียบเท่า
สาํนักหรอืกอง) ใหค้วามเหน็

สมคัรด้วยตนเอง

ปฏิบติัการ
ชาํนาญการ

*ปฏิบติัราชการที�ต้นสงักัดอยา่งนอ้ย 1 ป�

ทักษะทางคอมพวิเตอรที์�ใชง้านไดด้ี

ทั�งนี� อ.ก.พ. กรม คณะกรรมการที� อ.ก.พ.กรมแต่งตั�ง หรอืคณะกรรมการที�หวัหน้าสว่นราชการแต่งตั�ง 
แล้วแต่กรณ ีอาจประกาศกําหนดคณุสมบติัของผูเ้ขา้รบัการคัดเลือกเพิ�มเติมไดต้ามความเหมาะสม
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การคัดเลือก
 

หนว่ยงาน
ต้นสงักัดคัดเลือก

สอดคล้องตาม ว 6/2562
ตามประกาศสาํนักงาน ก.พ.
 เรื�อง รบัสมคัรคัดเลือกขา้ราชการพลเรอืนสามญัเขา้สูร่ะบบ HiPPS
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การคัดเลือก
 

สว่นราชการแจง้ผลการคัดเลือก
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวธิกีารคัดเลือกแก่ สาํนกังาน ก.พ.

ปรบัปรุงขอ้มูลสว่นบุคคลและสถานภาพการเป�น HiPPS

จาํนวนที�ได้รบัคัดเลือกจะต้องไมเ่กินจาํนวนตําแหนง่
ของสว่นราชการนั�น

ตําแหนง่ประเภทบรหิาร
ตําแหนง่ประเภทอํานวยการระดบัสงู
ตําแหนง่ประเภทวชิาการระดบัเชี�ยวชาญและทรงคณุวุฒิ

ใหก้ลุ่ม HiPPS

แจง้ขอ้มูล
รายงานผลในระบบ Talent

Inventory Profiles

ประกาศผลการคัดเลือกใหท้ราบโดยทั�วกัน
และรายงานผลแก่ อ.ก.พ. กรม

สอดคล้องตาม ว 6/2562

โดยผูบ้งัคับบญัชาระดบัต้น
(ควบคมุดแูลการปฏิบติังาน)

 ผูที้�สมคัรด้วย
ตนเอง

รบัสมคัรคัดเลือก HiPPS เพื�อเขา้สูร่ะบบ HiPPS
ในชว่งเดือนมกราคม ของทกุป�

ผู้ที�ได้รบัการเสนอชื�อ
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การพฒันา HiPPS

EAF ของสว่นราชการ
 (ระดับกรม)

สว่นราชการจดัทํากรอบสั�งสมประสบการณ์ของสว่นราชการ
เพื�อเป�น "แผนพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชพี
ของHiPPS ในกรอบระยะเวลา 2-10ป�"

สอดคล้องตาม ว 42/2553

กรอบการสั�งสมประสบการณ์
 (Experience  Accumulation  Framework : EAF)

เครื�องมอื : สาํหรบัสว่นราชการในการพฒันา HiPPS

เพื�อเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู 

สาํหรบัตําแหนง่เป�าหมายตามความต้องการของสว่นราชการ

การกําหนดเป�าหมาย และสาระการเรยีนรู ้
การสบัเปลี�ยนหนา้ที�/ยา้ยในและระหวา่งสาํนกัต่างๆ
การมอบหมายให้ไปปฏิบติัหนา้ที�ในโครงการสาํคัญ 
(ใน/นอกสว่นราชการ/เอกชน)
การสง่เสรมิใหม้กีารฝ�กอบรม/ดงูานทั�งในและต่างประเทศ
การจดัใหม้รีะบบพี�เลี�ยงและการสอนงาน
การกําหนดสาระการเรยีนรูแ้ละการมอบหมายงาน ภายใต้กรอบ EAF 
งานท้าทาย ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

จดัทําขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการสาํหรบัขา้ราชการ HiPPS
การประเมนิผลการปฏิบติังานใหส้อดคล้องกับกรอบ EAF

EAF รายบุคคล
(Individual EAF)

โดย Individual EAFจะต้องสอดคล้องกับ 
 EAF ของสว่นราชการ

ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกับความรู ้ ทักษะ ความสามารถ
และประสบการณข์องขา้ราชการ HiPPS รายบุคคล

1) กรณีสว่นราชการกําหนดใหก้ารศึกษาเพิ�มเติม
เป�นสว่นหนึ�งของ Individual EAF
สว่นราชการต้นสงักัดและHiPPS 

จดัทําขอ้ตกลงรว่มกัน 
รายงานผลต่อสว่นราชการต้นสงักัด 
ตามรอบการประเมนิผลการปฏิบติัราชการ
หรอืใหข้า้ราชการจดัทําขอ้เสนอการพฒันางานเพิ�มเติม

2) กรณีลาเพื�อศึกษาต่อ/ลาประเภทอื�น
เมื�อกลับมาปฏิบติัราชการใหพ้จิารณาสั�งสม
ประสบการณต์ามกรอบ EAF
เมื�อสาํเรจ็การศึกษา-มผีลการปฏิบติังาน
ครบ2รอบการประเมนิ
HiPPS จดัทําขอ้เสนอการพฒันางานแก่ต้นสงักัด

 

องค์ประกอบ EAF

HiPPS

HiPPS

ลาศึกษาเพิ�มเติม

HiPPS
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Experience 
Accumulation

 Framework (EAF)

ผลงานเป�นที�ประจกัษ์
อยา่งต่อเนื�อง

 

Development Credit Profiles

องค์ประกอบของเงื�อนไขหลัก
ของกรอบสั�งสมประสบการณ์

มติิศักยภาพ (Potential)  2 องค์ประกอบ มติิผลงาน  (Performance) 2 องค์ประกอบ
คณุลักษณะ (Personal Profile)
คณุสมบติัสว่นบุคคล/สมรรถนะ มพีฤติกรรมเหมาะสม มี
คณุสมบติัสว่นบุคคลที�เป�นที�ยอมรบั 
HiPPS competencies

 
พฒันาตนเอง (Self-Development Profile)
เขา้รว่ม&ผา่นหลักสตูรฝ�กอบรมภาคบงัคับ
ไดทํ้าหนา้ที�พี�เลี�ยง
เขา้รว่มโครงการเชงิยุทธศาสตร ์(PWST)
หรอืมกีารสรา้งยอมรบัในรปูแบบอื�นๆที�เทียบเคียงได้

สรา้งผลงานระดับองค์กร (Performance Profile)
ผลิตผลงานต่อเนื�อง
ผลงานเชงินวตักรรม/ขอ้เสนอแนวคิด/บทความวชิาการ/งานวจิยั
เกี�ยวกับโครงการที�รบัผดิชอบ
ผลงานสื�อ Motion Graphic
สรุปผลงานที�สง่ผลกระทบต่อประชาชน/ผูร้บับรกิาร

 
สรา้งผลงานสาธารณะ (National/Network Profile)
เขา้รว่มเป�นสมาชกิเครอืขา่ย
กิจกรรมอาสาเพื�อสงัคม/ CSR
หรอืมกีารสรา้งยอมรบัในรูปแบบอื�นๆที�เทียบเคียงได้

เงื�อนไข
มติิการพฒันาที�HiPPS พงึสั�งสมในระหวา่งที�อยูใ่นระบบHiPPS
เพื�อสรา้งเสรมิองค์ความรู ้ประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะที�จาํเป�นต่อการทํางาน
และการผลิตผลงานในฐานะกลุ่มกําลังคนคณุภาพในระบบราชการ
เพื�อการกําหนดตําแหนง่เป�น "ชาํนาญการพเิศษ"

การไดร้บัมอบหมายใหทํ้างานสาํคัญระดบั
ประเทศ หรอืปฏิบติังานในโครงการPolicy

work and study team

สั�งสมประสบการณ์
หลากหลาย

คณุลักษณะ
พงึประสงค์ของ HiPPS
ที�สว่นราชการกําหนด

รวบรวมผลงานรายบุคคลใน
ระบบTalent Inventory Profile

เป�นประจาํป�

HiPPS

แต่ละองค์ประกอบมนีํ�าหนกัคะแนนรอ้ยละ 25 ซึ�งต้องได้
คะแนนในแต่ละองค์ประกอบ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 

รอ้ยละ
25

รอ้ยละ
25

รอ้ยละ
25

รอ้ยละ
25

คะแนนรวม
ในทกุองค์ประกอบ

ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ60

เขา้รว่มหลักสตูรพฒันา
ที�สาํนกังาน ก.พ. กําหนด

4
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การกําหนดเงื�อนไขหลักของกรอบการสั�งสมประสบการณ์

กรอบ EAF เป�นสว่นสาํคัญของ career path ของ HiPPS
เพื�อให ้สรก. ใช ้EAF เป�นเครื�องมอือยา่งมปีระสทิธภิาพ
เพื�อสรา้งมาตรฐานของ HiPPS ทั�งมติิผลงานและศักยภาพ

วตัถปุระสงค์กรอบแนวคิด 
กลุ่มHiPPS เขา้สูก่ระบวนการพฒันาตามกรอบ EAF และ Training & Development Roadmap โดยดาํเนนิ
การตามเงื�อนไขหลัก (Development Credit) พสิจูนม์ติิศักยภาพและผลงานเพื�อใหส้อดคล้องกับการปรบัเป�น
ระดับชาํนาญการพเิศษ ตาม ว 10/57
เนน้การสั�งสมประสบการณ์ที�หลากหลาย และการสรา้งเสรมิทักษะที�จาํเป�นต่อการทํางานในหลายมติิ โดยต้องสรา้ง
Profile ทั�ง 3 ดา้นใหเ้ป�นที�ยอมรบั

Profile
ด้านผลงาน

ด้านเครอืขา่ย
/สาธาณะ

ด้านการพฒันา
ตนเอง

คณุลักษณะที�พงึประสงค์

บทความวชิาการ

นวตักรรม

 Motion Graphic 

หลักสตูรฝ�กอบรมภาคบงัคับ 
ทําหนา้ที�พี�เลี�ยง/ผูส้อนงาน
การปฏิบติังานใน PWST

สมาชกิเครอืขา่ยวชิาการ
กําลังคนคณุภาพ 
กิจกรรม CSR

Experience Accumulation Framework 

หน่วยงานที�ต้องผา่นงานและผูส้อนงาน

องค์ประกอบ

งานที�ควรมอบหมาย

ระยะเวลา

องค์ความรูที้�ต้องเรยีนรูแ้ละ
ตัวบง่ชี�พฤติกรรมที�ใชช้ี�วดั
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Training and

development

Roadmap

แผนการพัฒนาข้าราชการที�อยู่ใน
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ�สูง

สาํนักงาน  ก .พ .

ผูบ้งัคับบญัชา

ขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู

ความรูก้ารบรหิารกําลังคนคณุภาพ
ทักษะ และ เทคนิคการสอนงาน
ทักษะการยรหิารทีมงาน

ระดับต่อยอด

ระดับสงู

ระดับพื�นฐาน

ภาวะผูน้าํ&ทักษะการบรหิาร
ทักษะและเทคนิคการสอนงาน
แลกเปลี�ยนประสบการณ์องค์ความรูกั้บผูบ้รหิารรฐั

การเสรมิสรา้งทักษะการทํางาน&การบรหิารงาน
การบรหิารโครงการ-การบรหิารทีมงาน
การทํางานเชงิรุก

การเสรมิสรา้งคณุลักษณะสว่นบุคคล และทักษะการทํางาน
ของขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู

ความรูค้วามเขา้ใจ เกี�ยวกับระบบ HiPPS เสรมิสรา้ง
การเป�นขา้ราชการที�ดี/คณุลักษณะพงึประสงค์ 

ผูด้แูลระบบ
ความรูเ้กี�ยวกับการบรหิารกําลังคนคณุภาพ
ทักษะ เทคนคิการบรหิารคน
ทักษะการสื�อสาร การวเิคราะหข์อ้มูล

หลักสตูรพื�นฐานและเงื�อนไขที�จาํเป�นสาํหรบัการไดร้บัแรงจูงใจจากระบบ HiPPS อาทิ ทนุฝ�กอบรมหลักสตูรการ
พฒันาสมรรถนะดา้นการบรหิารความเป�นผูน้าํ  การเขา้อบรมในหลักสตูร/กิจกรรมต่างๆ  การกําหนดตําแหนง่
เป�นระดบัชาํนาญการพเิศษเป�นการเฉพาะคราว และการเลื�อนเงินเดอืนเป�นกรณพีเิศษ เป�นต้น
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Training and

development

Roadmap

กลุ่มเป�าหมายในการพัฒนาตาม
Training and Development
Roadmap

สาํนักงาน  ก .พ .

ขา้ราชการ
ที�เกี�ยวขอ้งกับระบบราชการ

ผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู

HR Coaching HiPPS
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การสรา้งเสรมิแรงจูงใจ
1 ) การสรา้งทางก้าวหน้าในสายอาชพี
 โดยกําหนดตําแหน่ง HiPPS ได้ถึงระดับ "ชาํนาญการพเิศษ"

สอดคล้องตาม ว 2/2558 ซึ�งแก้ไขปรบัปรุงโดย ว 10/2559

ความรบัผิดชอบ ความยุง่ยากของงานเพิ�มสงูขึ�น

ผา่นการประเมนิคณุภาพงานของ
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์การประเมนิ
ค่างานที� ก.พ. กําหนด

กําหนดตําแหน่งเป�นการเฉพาะคราว 
เพื�อแต่งตั�งผู้ที�อยูใ่นระบบ HiPPS

ผูที้�ผา่นการพฒันาและมคีวามรูค้วามสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ และมผีลงานคณุภาพสงู
ตามเงื�อนไข EAF 
เมื�อผูด้ํารงตําแหน่งพน้ไปใหกํ้าหนดตําแหน่งเป�น
ระดับเดิม

สว่นราชการเป�นผู้กลั�นกรองคณุลักษณะ
ที�พงึประสงค์ต่อการปฏิบติังาน
ประเมนิความพรอ้มของ HiPPS ก่อนดาํรงตําแหน่ง
"ชาํนาญการพเิศษ" โดยเป�นไปตามเงื�อนไขหลักของกรอบ
EAF 
ให ้อ.ก.พ. กระทรวงเป�นผูพ้จิารณา ความเหมาะสม 
(ในการกําหนดตําแหน่งเป�นการเฉพาะคราวสาํหรบั HiPPS)

 
จากกรอบโครงสรา้งตําแหนง่/อัตรากําลังของสว่นราชการ
ใชง้บประมาณเหลือจา่ยของสว่นราชการโดย
ไมต้่องยุบตําแหนง่วา่งมเีงิน

กรณรีะดับชาํนาญการเป�น "ชาํนาญการพเิศษ" 
ผูที้�สั �งสมประสบการณต์าม EAF ไมน่อ้ยกวา่2ป� โดยต้นสงักัดต้อง
แจง้ให ้ก.พ. ทราบภายใน 1 เดอืน นบัจากวนัที�มคํีาสั�งอนมุติัการ
แต่งตั�งขา้ราชการHiPPS เป�นระดบัชาํนาญการพเิศษ
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การสรา้งเสรมิแรงจูงใจ
สอดคล้องตาม ว 2/2558 ซึ�งแก้ไขปรบัปรงุโดย ว 10/2559

สว่นราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และวธิกีารประเมนิบุคคล
เพื�อแต่งตั�ง : ตําแหน่งประเภทวชิาการ
ระดับชาํนาญการพเิศษ

2) การประเมนิบุคคลเพื�อแต่งตั�งตําแหน่ง
(กรณีผู้ครองตําแหน่งเป�น HiPPS)

ตําแหน่งประเภทวชิาการ 

: ระดับชาํนาญการพเิศษ
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การสรา้งเสรมิแรงจูงใจ
สอดคล้องตาม ว 2/2558 และ ว 10/2559

3) ค่าตอบแทน

กลุ่ม HiPPs ที�มผีลการ
ปฏิบติังานใน "ระดับดีเด่น"

ได้รบัเงินเดอืนเพิ�มขึ�นอัตรารอ้ยละ 1
ของฐานในการคํานวณต่อรอบการประเมนิ

เมื�อรวมกับเงินเดอืนปกติกับกรณพีเิศษต้องไมเ่กินรอ้ยละ 6 ของ
ฐานในการคํานวณ
แต่ละสว่นราชการจะมจีาํนวนHiPPSที�ไดร้บัการ Top-up ไมเ่กินรอ้ยละ 15 ของ
จาํนวนHiPPS

4) การเบกิจา่ยงบประมาณเพื�อเสรมิสรา้งแรงจูงใจ

1) ใหส้ว่นราชการใชเ้งินงบประมาณของสว่นราชการ โดยไมร่วม
อยูใ่นวงเงินงบประมาณสาํหรบัการเลื�อนเงินเดอืนปกติ

กรณีไมส่ามารถ
ดาํเนนิการได้

2) นาํเงินเหลือจา่ยจากงบรายการอื�นๆ
ที�สว่นราชการไดร้บัการจดัสรร
โดยปฏิบติัตามนยัของหนงัสอืสาํนกังบประมาณ ที� นร 0702/ ว 114 ลงวนั
ที� 23 สงิหาคม 2549 เรื�อง การบรหิารงบประมาณ พ.ศ.2548 
หลักเกณฑ์และวธิกีารจดัทําแผน
รายงานผลการปฏิบติังานและการใชจ้า่ยงบประมาณ

ใหส้ว่นราชการขอจดัสรรเงินงบประมาณจาก
รายจา่ยงบกลางรายการเงินเลื�อนขั�นอันดบัเงินเดือน และเงินปรบัวุฒิ
ขา้ราชการ  จากกรมบญัชกีลาง

คณะรฐัมนตรไีดม้ติ เมื�อวนัที� 27 ตลุาคม 2552 

สว่นราชการ

กรมบญัชกีลาง

: เหน็ชอบในหลักการและสาระสาํคัญเกี�ยวกับการเลื�อนเงินเดอืนขา้ราชการพลเรอืนสามญั
ผูไ้ด้รบัการพจิารณาบาํเหนจ็ความชอบเป�นกรณพีเิศษนอกเหนอืโควตาปกติ
 
: กรณี HiPPS ที�มผีลการปฏิบติังานในระดับดีเด่นในแต่ละสว่นราชการ ได้รบัเงิน
เดือนเพิ�มขึ�นจากการเลื�อนเงินเดือนกรณีปกติในอัตรารอ้ยละ 1 ของฐาน
ในการคํานวณต่อรอบการประเมนิ

ในกรณีเศษการคํานวณจาํนวนคนดงักล่าว เท่ากับ 0.5 หรอืสงูกวา่ใหป้�ดเป�น 1 คน
ยกเวน้กรณีสว่นราชการที�มจีาํนวนขา้ราชการ HiPPS นอ้ยกวา่ 4 คน
ใหม้โีควตาการเลื�อนเงินเดือนเป�นกรณพีเิศษจาํนวน 1 คน

กรณหีากไมส่ามารถดําเนนิการ
ตาม ขอ้ 1) และ 2) 
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การเปลี�ยนสว่นราชการต้นสงักัดของกลุ่ม HiPPS

ระบบราชการรองรบัการ
เคลื�อนยา้ยถ่ายเทกําลังคนคณุภาพ

คงสถานภาพกลุ่ม HiPPS 
แมว้า่จะโอนไปสงักัดสว่นราชการอื�น

สว่นราชการเดิม
สง่ขอ้มูลบุคคลแก่
หน่วยงานสงักัดใหม่

พฒันากลุ่ม HiPPS อยา่ง
ต่อเนื�อง
ปรบัปรงุ Individual  EAF
(รายบุคคล) ใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการในการเตรยีม
กําลังคนของสว่นราชการ

สว่นราชการต้นสงักัดใหม ่

"ไมม่รีะบบHiPPS" 

ให ้คณะกรรมการที� อ.ก.พ. กรม 
(หรอืคณะกรรมการที� อ.ก.พ. กรมแต่งตั�ง)
ให้นาํระบบ HiPPS ไปใชบ้รหิารกําลังคน

สอดคล้องตาม ว 1/2555

HiPPS

สว่นราชการเดมิ หนว่ยงานสงักัดใหม่

ประวติัการพฒันาตาม EAF
ผลงานและผลการประเมนิ
ผลการปฏิบติัราชการ

หนว่ยงานสงักัดใหม่
มรีะบบ HiPPS

การนบัระยะเวลา

การนบัระยะเวลาการเป�น HiPPS 
ใหน้บัต่อเนื�องจากวนัที�มคํีาสั�งรบัโอน

การนบัระยะเวลาการสั�งสมประสบการณร์ายบุคคล
(Individual EAF) ใหน้บัต่อเนื�องจากวนัที�สว่นราชการ        
 ไดจ้ดัสง่ Individual EAF ใหส้าํนกังาน ก.พ.

เวน้แต่ขา้ราชการ HiPPSที�โอนไปสว่นราชการอื�น *ก่อนวนัที� 26 มกราคม 2555
เมื�อสว่นราชการนาํระบบHiPPSไปใชเ้ป�นเครื�องมอืการบรหิารกําลังคนคณุภาพแล้ว

ใหน้ับระยะเวลาการเป�น HiPPSและสั�งสม
ประสบการณต์าม Individual EAF
ต่อเนื�องจากชว่งเวลาที�ขาดหายไป

EAF

สว่นราชการใหมจ่ดัสง่ Individual EAF ใหส้าํนกังาน ก.พ.
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การออกจากระบบ HiPPS

ผลการปฏิบติังาน
ตํ�ากวา่ระดับดีมาก 2 ครั�งติดต่อกัน หรอื
ตํ�ากวา่ระดับดีมากเป�นครั�งที� 3 หรอื
ตํากวา่ระดับดี

ผลการปฏิบติัราชการตํ�ากวา่ที�กําหนด  กลุ่ม HiPPS

ระดับชาํนาญการ

ผลการปฏิบติังาน
ตํ�ากวา่ระดับดีมาก

2) ลาออกจากระบบ HiPPS
3) แต่งตั�งใหด้ํารงตําแหน่ง : ประเภทวชิาการ ระดับชาํนาญการพเิศษ

สว่นราชการติดตามสถานะการเป�น HiPPS และแจง้ผลใหส้าํนกังาน ก.พ. ทราบภายใน 1 เดอืน (นับจากวนัที�มคํีา
สั�งอนมุติัการออกจากระบบ HiPPS)

ระดับปฏิบติัการ

หมายถึง พน้จากการได้รบัการพฒันาและการสง่เสรมิสรา้งแรงจูงใจจากระบบ HiPPS
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หนังสอื สาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1003/ว 42 ลงวนัที� 30 กันยายน 2553

   เรื�อง ระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู
หนังสอื สาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1003/ว 4 ลงวนัที� 11 มนีาคม 2554

   เรื�อง ระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู
หนังสอื สาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1003/ว 1 ลงวนัที� 26 มกราคม 2555

   เรื�อง ระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู
หนังสอื สาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1006/ว 7 ลงวนัที� 26 สงิหาคม 2557

   เรื�อง หลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิบุคคลเพื�อแต่งตั�งใหด้ํารงตําแหน่ง
ประเภทวชิาการ ระดับชาํนาญการพเิศษ กรณีผูค้รองตําแหน่งเป�นขา้ราชการ
ผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู (HiPPS)

หนังสอื สาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1008/ว 10 ลงวนัที� 12 กรกฎาคม 2559

   เรื�อง การปรบัปรุงหลักเกณฑ์และเงื�อนไขการกําหนดตําแหน่งสาํหรบัขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู
หนังสอื สาํนักงาน ก.พ. ที� นร 1003/ว 6 ลงวนัที� 7 มนีาคม 2562

   เรื�อง  ระบบขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ�สงู

กฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

26



สาํนกังาน
ก.พ.

 

แบบประเมนิผลการประชุม
ชี�แจงระบบขา้ราชการผู้มผีลสมัฤทธิ�สงู

0-2547-1000   
ต่อ 6808,  6813,  6815,  

6816, 6818

Fax 0-2547-1734
0-2547-1736

hipps_team@ocsc.go.thwww.ocsc.go.th/hipps HiPPS OCSC
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NETWORK
ING

กิจกรรมเครอืขา่ยกําลังคนคณุภาพ

สาํนักงาน ก.พ.

กิจกรรมสมัมนาประจาํป� กลุ่มกําลังคนคณุภาพ

หัวขอ้ “หนึ�งองศาขยบั ปรบัเปลี�ยนประเทศไทย”

- เพื�อเป�นเวทีเผยแพรแ่ลกเปลี�ยนความรูแ้ละการเรยีนรูจ้ากทนุ
ฝ�กอบรม HiPPS รุน่ใหมท่นุ Talent Network
- การแสดงผลงานและศักยภาพของกําลังคนคณุภาพในเชงิ
วชิาการ
- เพื�อใหผู้ม้สีว่นเกี�ยวขอ้งได้รูจ้กั
กลุ่มกําลังคนคณุภาพของภาคราชการมากยิ�งขึ�น

 

วตัถปุระสงค์
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Exhibition

สาํนักงาน ก.พ.
บอรด์นทิรรศการในกิจกรรมสมัมนาวชิาการประจาํป�กลุ่มกําลังคนคณุภาพ 

หวัขอ้ “หนึ�งองศาขยบั ปรบัเปลี�ยนประเทศไทย : ผสานพลังคนคณุภาพเพื�อการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ”
เมื�อวนัที� ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ตึกสนัติไมตร ีทําเนยีบรฐับาล
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สาํนักงาน ก.พ.
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NETWORK
ING

กิจกรรมเครอืขา่ยกําลังคนคณุภาพ

สาํนักงาน ก.พ.

“กิจกรรมเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม
อยา่งยั�งยนืของจงัหวดัจนัทบุรโีดยกลุ่มกําลังคนคณุภาพ”

มติิคนดี

มติิคน
คณุภาพ

มติิ
ความกลมเกลียว

เพื�อแสดงศักยภาพของกลุ่มกําลังคนคณุภาพใน
เชงิจติอาสาการทําประโยชน์เพื�อสว่นรวม

การเสรมิสรา้งความรว่มมอืในเชงิบูรณาการ
ระหวา่งกําลังคนคณุภาพ

การเสรมิสรา้งพลังสามคัคีปรองดอง

ระหวา่งวนัที� 19 – 21 ธนัวาคม ๒๕๖๑ ณ โครงการพฒันาป�าชุมชนบา้นอ่างเอ็ด
(มูลนิธชิยัพฒันา) และศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื�องมาจากพระราชดําร ิจงัหวดัจนัทบุรี
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สาํนักงาน ก.พ.
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สาํนักงาน ก.พ.

กิจกรรมที�ผ่านมา
คืนพลังสูธ่รรมชาติ คืนจติวญิญาณสูท่ะเลไทย
ปลกูป�ญญา พฒันาความรูเ้ด็กไทย
คนรุน่ใหม ่ใสใ่จธรรมชาติ
อาสาป�� นดิน พึ�งพงิธรรมชาติ
อุทิศแรงกายแรงใจ สานสายใยชุมชน
ป�นนํ�าใจใหน้้อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนื�องในโอกาสทรงเจรญิ
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา
คืนสมดลุสูธ่รรมชาติ เนื�องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัครองราชย ์๗๐ ป�
กําลังคนคณุภาพรวมใจเป�นหนึ�ง สบืสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
กิจกรรมเสรมิสรา้งความเขม้แขง็และยั�งยนืของจงัหวดัอุทัยธานีธานีโดยกลุ่มกําลังคนคณุภาพ

33



34



35



36



37



สาํนักงาน ก.พ.
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สาํนักงาน ก.พ.

รายงานประจาํป�
HiPPS
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0-2547-1000   
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6816, 6818
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