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ห    มวดวชิา
    “การบริหารจัดการกําลงัคนคณุภาพ”      

วันที่ 19 -21 มีนาคม 2556

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมอือาชีพ

สํานักงาน ก.พ



วตัถปุระสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการกําลังคน

คุณภาพ รวมทัง้กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อพัฒนาทักษะที่จาํเป็นให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําองค์ความรูไ้ปใช้

ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพในส่วนราชการได้

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของนักทรพัยากรบุคคลต่อการพฒันา

และขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพในส่วนราชการ



o เหตุผล/ความจําเป็น/หลักการ/แนวคดิของระบบการบริหารจัดการ

กําลังคนคุณภาพ

o กฏ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

o มาตรการบริหารกําลังคนคุณภาพเชิงรุกสําหรับส่วนราชการ 

    (กลไก PRIDE)

o บทบาทของ HR ในการบริหารกําลังคนคุณภาพ

o กลไกสนับสนุนการเรียนรู้ของเครือข่ายการบริหารจัดการกําลังคน

    คุณภาพ (I : Institutionalizing)

สาระสาํคญั
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สภาพปัญหาของการบริหารกําลังคนในภาคราชการ
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ยุทธศาสตร์การบริหารกําลังคนภาครัฐ



เป็นผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธผิลของราชการ

การวิเคราะห์ : ระดับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ

เฝ้าระวังเป็นพิเศษ

เฝ้าระวัง

ปกติ

สัดส่วนของข้าราชการ ที่มี

อายุมากกวา่ 50 ปี เกนิกว่า 

35% ของคนในหน่วยงาน/

สายงาน

• กระทรวงวัฒนธรรม (33.46%) 

• กระทรวงพาณิชย์ (31.75%) 

• กระทรวงการต่างประเทศ (31.59%) 

• กระทรวงมหาดไทย (30.39%)

• กระทรวงทรัพยากรฯ (28.71%)

• กระทรวงพลังงาน (28.46%)

• ส่วนราชการไม่สังกัดฯ (28.05%)

• กระทรวงคมนาคม (27.94%)

• กระทรวง ICT (27.28%)

• กระทรวงการคลัง (26.78%)

• สํานักนายกฯ (26.58%)

• กระทรวงแรงงาน (25.92%)

• กระทรวงวิทย์ฯ (24.84%)

• กระทรวงยุติธรรม (22.98%)

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ (41.93%)

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (39.57%)

• กระทรวงศึกษาธิการ (38.31%)

• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (36.76%)

• กระทรวงอุตสาหกรรม (36.48%)

• กระทรวงสาธารณสขุ (14.82%)

OECD: องค์กรผู้สูงอายุมีเจ้าหน้าที่

อายุมากกว่า 50 ปี เกินกว่า 20%

สัดส่วนของข้าราชการ ที่มี

อายุมากกวา่ 50 ปี ประมาณ

20-35% ของคนในหน่วยงาน        

สายงาน

สัดส่วนของข้าราชการ ที่มี

อายุมากกวา่ 50 ปี น้อยกว่า 

35% ของคนในหน่วยงาน/

สายงาน
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เป็นผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธผิลของราชการ

การวิเคราะห์:ความไม่สมดุลของกําลังคนในแต่ละช่วงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์

7.41% 41.93%

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7.60% 39.57%

กระทรวงศึกษาธิการ

8.17% 38.31%

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6.70% 36.76%

กระทรวงอุตสาหกรรม

7.74% 36.48%
สัดส่วนของข้าราชการสูงอายุ กับข้าราชการอายุน้อย

 ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างกําลังคนต่างช่วงอายุ

อายุเกินกว่า 50 ปีอายุต่ํากว่า 30 ปี



เป็นผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธผิลของราชการ

ตําแหน่ง
อายุเฉลีย่ 

(ปี)

การสูญเสีย

จํานวน ร้อยละ

นักบริหาร 56.76 1,021 89.17

นักปกครอง 57.03 236 95.93

ผู้อํานวยการ 54.966 3,873 83.38

การสูญเสียกําลังคนในตําแหนง่สําคัญ

ตําแหน่ง อายุเฉลี่ย 

(ปี)

การสุญเสีย 

(ร้อยละ)

นักจัดการงานทั่วไป 46.34 37.59

เจ้าพนักงานธุรการ 43.49 26.06

การสูญเสียกําลังคนในตําแหนง่สนับสนุน

กลุ่มกระทรวง/ตําแหนง่ อายุเฉลี่ย (ปี) ร้อยละ

กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 46.13 50.10

นักวิชาการเกษตร 44.04 32.84

เจ้าพนักงานชั่งตวงวัด 48.04 45.45

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 43.5 37.65

กลุม่กระทรวงด้านสังคม

• ประมาณร้อยละ 33.7 ของพยาบาลวิชาชีพ มอีายุใกล้ 50 ปี

• พยาบาลเทคนิค ในอกี 10 ปีข้างหน้า จะสูงถึงรอ้ยละ 69.31 

• เจ้าพนักงานสาธารณสุขมแีนวโน้มการเกษียณอายุราชการ

อยู่ที่ประมาณร้อยละ 24  

นักพัฒนาสังคม 47.16 45.17

เจา้พนักงานพัฒนาสังคม 49.07 59.94

กลุ่มกระทรวงด้านด้านบริหารและความมั่นคง

เจ้าหน้าที่ปกครอง 46.30 34.06

นักวิชาการพัฒนาชุมชน 44.64 27.61

ตัวอย่างการสูญเสียกําลังคนในสายงานหลัก

(อัตราการเกษียณอายุราชการในอีก 10 ปีข้างหน้า) 

แนวโน้มการสูญเสียกําลังคน
ในตําแหน่งที่มีความสําคัญ
ต่อการบริหารราชการ



เป็นผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธผิลของราชการ

4.การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.

สร้างความตระหนกั สนับสนุน และให้คําปรึกษา  

กลุ่ม “เฝ้าระวังเป็นพิเศษ” และ “เฝ้าระวัง”

ศึกษา ทบทวน และพัฒนาระบบ 

การเกษียณอายุราชการ

ดาํเนนิโครงการวางแผนบริหารกําลังคนเพื่อรองรบัการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งอายุข้าราชการพลเรือนสามัญ

สาํรวจความจําเปน็ในการพฒันา ขีดความสามารถ         

และความพร้อมรองรบัการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งอายุ

จัดประชุมเชงิปฏิบตักิารเพื่อเพิ่มขดีความสามารถของ กจ.

ศึกษาเพื่อจัดทําข้อเสนอเพื่อกําหนดตาํแหน่งในสายงาน        

ที่จะให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ อายุ 60 ปี รับราชการต่อ

ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุงอายุเกษียณ

แผนปฏิบัติการ

รองรับ

การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอายุ

ปีงบประมาณ หน่วยงาน

2553
• กรมการคา้ภายใน

• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

• สปก.

2554

• กรมการขา้ว

• กรมชลประทาน

• กรมพลศกึษา

• กรมพัฒนาที่ดิน

• กรมวิชาการเกษตร

2555
• กรมควบคมุโรค

• กรมส่งเสรมิการเกษตร

• กรมส่งเสรมิสหกรณ์

• กรมศุลกากร

• สนง.คกก.วิจัย

แห่งชาติ

• สป.ศึกษาธิการ

• สํานักงาน ก.พ. 

• กรมส่งเสรมิ

อุตสาหกรรม

• สป.พม.

• การทําแผนทดแทน                

ในตําแหน่งบริหาร 

และตาํแหน่งสําคัญ

•  การจดัการและ

ถา่ยทอดความรู้

• การพัฒนาทาง

กา้วหน้าในสายงาน

• ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้ดําเนินการวเิคราะห์ผลกระทบ

• ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเลือกเครื่องมือด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับใช้แกป้ัญหาโครงสร้างอายุ

• ต้องการที่ปรกึษาจากภายนอก /สํานกังาน ก.พ. 

• สร้างความตระหนกัถงึผลกระทบ

• สนับสนุนการจดัทําแผนปฏิบัตกิารรองรับผลกระทบ

1

2
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zRjdR_keJTLNcM&tbnid=5aTifaqrfufSlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.karich.co.th/th/products.php?mid=1&proc=123&ei=OOs6UbraNvCPiAfTm4CoCA&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjCNGSOiktIOuUdl-8vNEKk1FXsXpErw&ust=1362902155995277


10

ความท้าทายของการบริหารกําลังคนในภาคราชการ

Energy Crisis &  Food Shortage

Management Trends

• Change Management 

• Crisis Management

• Conflict Management

• Social responsibility

• Social Network 

• etc.   

ASEAN  
Community



ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)





13

ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ

“กระบวนการวิเคราะหและวางแผน
ที่มีความสอดคลองกันในเรื่องของ

การหาแหลงที่มา (Sourcing) กลัน่กรอง 
(Screening) การคัดเลอืก (Selection) 
การนํามาใช (Deployment) การพัฒนา

(Development) และการธาํรงอยู (Retention) 
ของทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูง

และสามารถทํางานไดมีประสิทธภาพสูงสุด
 --Schweyer 2004”

- - ทีม่า : อาจารย ดร. จฑุามาศ ทองสุกมาก 



                                     ปฎบิัติการ

                     

        ชาํนาญการ

บริหารสูง

บริหารกลาง

นกัเรียนทุน ก.พ. สอบภาค ก
นกับริหารการ

เปลี่ยนแปลง

HiPPS

NWL

ชํานาญการพเิศษ

(อบรม 1 เดือน)

(อบรม 22 เดือน)(ปริญญาตรี-เอก)

ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพ
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การสรรหา การคดัเลือก การพฒันา แรงจงูใจ

ขา้ราชการระดบั

ชาํนาญการ

-ผลการปฏิบตัิงาน

-แบบประเมิน

สมรรถนะ
(Assessment center)

-การฝึกอบรมระยะเวลา 6 

สปัดาห ์เน้นภาวะผูน้ํา

-เครือข่ายระหวา่ง

ส่วนราชการต่าง ๆ

ขา้ราชการระดบั

ปฏิบตัิการ/

ชาํนาญการและ 

นปร.

-ผลการปฏิบตัิงาน

-ความสามารถเชิง

วชิาการ + 

ภาษาองักฤษ

-กรอบการสัง่สม

ประสบการณ ์สู่ตาํแหน่ง

เป้าหมาย

-กรอบการพฒันาอยา่งเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 

-ความกา้วหนา้ใน

อาชีพ

-เลื่อนเงินเดือนกรณี

พิเศษ

-เครือข่าย

-ขา้ราชการ

-ภาคเอกชน

-ผูเ้พิ่งสาํเร็จ

การศึกษา

-ความสามารถเชิง

วชิาการ

-ศกัยภาพในการเป็น

ผูน้ําการเปลี่ยนแปลง

-การฝึกอบรมและพฒันา

อยา่งต่อเนื่องประมาณ 22 

เดือน

-การฝึกปฏิบตัิจริงในทอ้งที่ 

ต่างประเทศและภาคเอกชน

-โอกาสการไดร้บั

ประสบการณท์ี่

หลากหลาย

-บุคคลทัว่ไป -ความสามารถเชิง

วชิาการและการศึกษา

ต่อ + ภาษาองักฤษ

-การศึกษาในระดบัต่อยอด -ทุนการศึกษา

-การศึกษาในระดบั

ที่สงูขึ้น

ผู้นําคลื่นลูกใหม่

ในราชการไทย 

(New Wave) 

ข้าราชการผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูง

(HiPPS)

นักบริหาร

การเปลี่ยนแปลง

รุ่นใหม่ (นปร.)

นักเรียนทนุรฐับาล

(นทร.)



ให้ส่วนราชการมีการบริหารกําลังคน

คุณภาพเชิงรุก

1. 2.

การสรรหา

และ

คดัเลือก

การพฒันา

และสัง่สม
ประสบการณ์

การ

เสรมิสรา้ง

แรงจูงใจ

การตดิตาม

การใช้

ประโยชน์
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แนวทางการบรหิารกําลังคนคณุภาพ

ภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(High Performance & Potential System : HiPPS)

มต ิก.พ.

(ครัง้ที ่3/54)
เห็นชอบ

ให้ปรับปรุงระบบ HiPPS ให้ครอบคลุม
กําลังคนคุณภาพกลุ่มอื่น

เพื่อเตรียมการรองรับภาวะการขาดแคลนกําลังคน
คุณภาพในอนาคต

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการและวางแผนเตรียมกําลังคนคุณภาพ

นปร.

นทร.

New Wave

แนวทางการดําเนินงาน



การเสริมสรา้งคณุลกัษณะสว่นบุคคล

•ความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกบั HiPPS

•ประเมินรูปแบบพฤตกิรรมการทาํงาน

*สรา้งเสริมลกัษณะการเป็นขา้ราชการที่ดี  ฯลฯ  

การเสริมสรา้งทกัษะการทาํงาน/การบรหิาร

•การบรหิารโครงการ 

•การทาํงานเป็นทีม

*การทาํงานเชิงรุก ฯลฯ

การเสริมสรา้งภาวะผูน้าํและทกัษะดา้นการบรหิาร

•ทกัษะและเทคนิคการสอนงาน  

•แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละองคค์วามรูก้บัภาครฐั

และเอกชน ฯลฯ

ระ
ด
บั
พื้
น
ฐา
น

ระ
ด
บั
ต
อ่ย

อด

ข
ั้ น
ต
น้

ข
ั้ น
สูง

ส่วนราชการและสาํนักงาน ก.พ. (กลไก PRIDE)

ทุน Talent 

Network

กิจกรรม

เครอืข่าย เพือ่

เสรมิสรา้ง

คณุธรรม 

จรยิธรรม และ

การทาํงานเพือ่

สว่นรวม

ระดบัปฏิบตักิาร

ระดบัชาํนาญการ 

กรอบการฝีกอบรมและพฒันา

กรอบการสัง่สม

ประสบการณ์

ออกจาก

ระบบ เมื่อ

ผลการ

ปฏิบตัิ

ราชการ

ตํา่กวา่ที่

กาํหนด

ออกจาก

ระบบ เมื่อ

ไดร้ะดบั

ชาํนาญ

การพิเศษ

SpecialistSpecialist
Expert

Expert Manager

Superstarระบบบรหิารกาํลงัคนคณุภาพ
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HiPPS

New 
Wave

นปร.
นักเรียน

ทุนรัฐบาล

การวางแผน

กําลงัคนคุณภาพ

การสรรหา+คดัเลือก

กําลงัคนคุณภาพ

การมีสว่นร่วม

ของส่วนราชการ

การพัฒนา

กําลงัคนคุณภาพ

การติดตาม+ใช้ประโยชน์

กําลงัคนคุณภาพ

ข้าราชการ

ทั่วไป



18

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
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Attract
๑

Talent 

Development

๒
Talent 

Inventory

๓

พฒันาขา้ราชการพลเรือน

ผู้มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ

เพื่อดึงดดู รกัษา และจูง

ใจคนเก่ง คนดี มีผลงาน

ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ต่อภารกิจของรัฐให้อยู่ใน

ระบบราชการ

เพื่อเตรียมผู้นาํซึ่งมีคุณภาพ คุณธรรม 

จริยธรรมและประสบการณ์ 

สาํหรบัตาํแหน่งประเภทบริหาร 

ประเภทอํานวยการและ

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึน้ไป

ระบบคัดเลือกที่เข้มข้นแข่งขันสูง

พัฒนาอย่างเป็นระบบ 

และต่อเนื่อง

สอดคล้อง  ไม่แปลกแยกจากระบบ
บริหารบุคลากรภาครัฐในภาพรวม

แนวคิด

หลักการ
การแต่งตั้งที่เป็นธรรม



• ระบบ/มาตรฐานในการพัฒนาบุคลากร

• ภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

• ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมพร้อมระบบ

กําลังคนคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

• ผู้นํารุ่นใหม่ที่มี

 ทักษะ

 รู้รอบ รู้ลึก หลากหลาย

องค์กรได้อะไร? 

20
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 HiPPS ได้อะไร? 

• โอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง  (การสั่งสมประสบการณ์ การฝึกอบรม ทุน

รัฐบาล ฯลฯ)  

• โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ การเลือ่นตําแหน่ง

เป็น  ชํานาญการพิเศษ เป็นการเฉพาะราย

• ค่าตอบแทนกรณีพเิศษ Top Up 1%  
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สิ่งที่ไม่ใช่คุณลักษณะของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ไม่ใช่
• HiPPS พฒันาประสบการณใ์นเวลาที่เหมาะสม

• สรา้งทั้งนักบริหาร และ specialist
• HiPPS ไม่ไปเรว็เกินกว่ามาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 
  เพียงแต่ HiPPS จะช่วยเสน้ทางกา้วหนา้ในอาชีพ 

  ใหเ้ป็นระบบมากขึ้น  โดยกลไกการ Rotation 
  และการมอบหมายงานที่สาํคญั และทา้ทาย

HiPPS คือระบบ Fast Track หรือไม่
1



• ไม่ใช่
• การคดัเลือกเปิดกวา้ง มีเกณฑแ์น่นอน ประเมินทัง้ทกัษะ 

  และสมรรถนะหลัก  ดาํเนินการโดยผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 

• HiPPS หยุดที่ระดบัชาํนาญการพิเศษและไมใ่ช่ตาํแหน่ง

  บริหาร

• HiPPS ตอ้งรบัผิดชอบตวัเองต่อไป
• มีการประเมินใหอ้อกจากระบบ

HiPPS สรา้งระบบอุปถมัภ์
2
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• ไม่ใช่
• การคดัเลือก จะทดสอบสมรรถนะในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น

• ดูประสบการณท์าํงานอย่างนอ้ย 1 ปี วา่เหมาะกบัองคก์รหรือไม่

• ไมไ่ดส้รา้งเป็นสายงานใหม่ขึ้นมา
• การพิจารณาเพื่อใหโ้ควตาพิเศษจะพิจาณาทั้งผลการทาํงาน และ ความสอดคลอ้งกบั EAF 

HiPPS แปลกแยกจากระบบขา้ราชการปกติ
3



• การแสดงความจาํนงเขา้รว่มระบบ HiPPS  

• การจดัทาํ EAF ภาพรวมของสว่นราชการ

• Short-List: โดยสว่นราชการ

• Final List โดย สาํนักงาน ก.พ. 

• สรา้ง EAF รายบุคคล และ ดาํเนินการ Place ขรก.

• พฒันา Core competencies + Change leadership โดย สกพ.

• พฒันา Functional competencies โดยสว่นราชการ

• ทุนฝึกอบรมระยะสั้น (แข่งขนั) 

• การมอบหมายและสอนงานโดยผูบ้งัคบับญัชา 

• การพฒันาผูม้ีสว่นเกี่ยวขอ้งอื่นๆ

• โดยกรม

• โดย สาํนักงาน ก.พ.

เขา้รว่มระบบ

คัดเลือก

พฒันา

ตดิตาม 

ประเมินผล

ขั้นตอนการเขา้สูร่ะบบ HiPPS ของสว่นราชการ



การเสริมสรา้งคุณลกัษณะส่วนบุคคล

•ความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกบั HiPPS

•ประเมินรูปแบบพฤตกิรรมการทาํงาน

*สรา้งเสริมลกัษณะการเป็นขา้ราชการที่ดี  ฯลฯ  

การเสริมสรา้งทกัษะการทาํงาน/การบริหาร

•การบริหารโครงการ 

•การทาํงานเป็นทีม

*การทาํงานเชิงรุก ฯลฯ

การเสริมสรา้งภาวะผูน้าํและทกัษะดา้นการ

บริหาร

•ทกัษะและเทคนิคการสอนงาน  

•แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละองคค์วามรูก้บั

ภาครฐัและเอกชน ฯลฯ
ระ
ด
บั
พื้
น
ฐา
น

ระ
ด
บั
ต
อ่ย

อด

ข
ั้ น
ต
น้

ขั้ น
สูง

สาํนักงาน ก.พ.

ทุน Talent 

Network

กิจกรรม

เครอืข่าย 

เพื่อ

เสรมิสรา้ง

คณุธรรม 

จรยิธรรม 

และการ

ทาํงานเพื่อ

สว่นรวม

ระดบัปฏิบตักิาร

ระดบัชาํนาญการ 

กรอบการฝีกอบรมและพฒันา

กรอบการสัง่สม

ประสบการณ์

ดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามที่กาํหนดในกรอบการ

สัง่สมประสบการณ์

กาํหนดพี่เลี้ยงและ

มอบหมายใหช้่วยพฒันา

จดัหลกัสูตรฝึกอบรมและสรา้งเวทีการเรียนรู ้

เพื่อพฒันาขีดความสามารถทัว่ไป

จดัทาํคู่มือ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 

และตดิตามประเมินผล

สนบัสนุนให ้HiPPS ไดร้บั

การฝึกอบรมและพฒันา

ตาม roadmap

ออกจาก

ระบบ 

เมื่อผล

การ

ปฏิบตัิ

ราชการ

ตํา่กวา่ที่

กาํหนด

ออกจาก

ระบบ 

เมื่อได้

ระดบั

ชาํนาญ

การ

พิเศษ

หน่วยงานต้นสังกัด

SpecialistSpecialist
Expert

Expert Manager

Superstar

Tr
ai

ni
ng

 R
oa

d 
M

ap

การคดัเลือก HiPPS
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กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

27

หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔๒ 

ลงวนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓ 

เรื่อง ระบบขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิ์สงู

หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ 

ลงวนัที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓ 

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการกาํหนดตาํแหน่ง

หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๔

ลงวนัที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

เรื่อง ระบบขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิ์สงู

หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑

ลงวนัที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง ระบบขา้ราชการผูม้ีผลสมัฤทธิ์สงู



Talent Pool 
= 6,523 คน(top talent ของระบบราชการ)

สว่นราชการ
นปร. นทร.

New Wave

เป้าหมาย                     
ระยะสั้น ระยะกลาง (๔ ปี) ระยะยาว (๑๐ ปี)

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563-64

ร้อยละ 15 30 40 50 60 70 80 90 100

จํานวน 978 1957 2609 3262 3914 4566 5218 5871 6523
28

กําหนดเป้าหมายกลุ่มกาํลังคนคุณภาพ

เทียบกับจํานวนตําแหน่งระดับสูง

มต ิก.พ.

(ครัง้ที ่13/55)
เห็นชอบ

HiPPS

ผูม้ีศักยภาพสูง



มาตรการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพเชิงรุกสําหรับส่วนราชการ

วตัถปุระสงค์
สว่นราชการ ----->  มรีะบบการบรหิารกําลังคนคณุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
                             มกีารเตรยีมและพัฒนากลุม่กําลังคนคณุภาพอยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่ง
                             มกีารใชป้ระโยชนก์ลุม่กําลังคนคณุภาพอยา่งเต็มศกัยภาพ
ระบบราชการ ----->  มคีลังขา้ราชการผูม้ศีกัยภาพสงู

การวางแผน

กําลังคนคุณภาพ

การสรรหา

และคัดเลือก

กําลังคนคุณภาพ

การเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วม

ให้แก่ส่วนราชการ

การพัฒนา

กําลังคนคุณภาพ

การติดตาม

การใช้ประโยชน์

กําลังคนคุณภาพ

บทบาท HR : กลไก P-R-I-D-E

Planning Recruiting 

& Selecting

Institutionalizing Developing Evaluating 

& Monitoring
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วัตถุประสงค์

Planning : การวางแผนกําลังคนคุณภาพ

สาํนกังาน ก.พ.สว่นราชการ

ทุกส่วนราชการจัดทําแผนพัฒนา

กํ า ลั ง ค น คุ ณ ภ า พ  (Human 

Resource Development 

Plan) ให้สอดคล้องกับบริบทของ

ส่วนราชการ โดยผู้บริหารให้

ความเห็นชอบ

- ทบทวนบทบาท ภารกิจและ

กําลังคน

- แผนพัฒนาเชื่อมโยงระบบทุน

รัฐบาล HiPPS และ SES  

- กํากับดูแลจํานวนและกําหนด

ม า ต ร ฐ า น ใ น ภ าพ ร ว ม ข อ ง      

ทุกส่วนราชการ

- จัดทําคู่มือการจัดทําแผน HRD 

Plan

- ให้ความรู้ ให้คําปรึกษา

- วางมาตรการจูงใจสําหรับส่วน

ราชการ

เพื่ อ ใ ห้ส่วนราชการ

เห็นความจําเป็นและมี

ส่วนร่วมในการเตรียม

กํ า ลั ง ค น คุ ณ ภ า พ

สําหรับภาคราชการ
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วัตถุประสงค์

Recruiting & Selecting : การสรรหาและคดัเลือกกําลังคนคุณภาพ

สาํนกังาน ก.พ.สว่นราชการ

เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ลั ง ค น

คุ ณ ภ า พ  (Talent 

Pool) แ ล ะ รั ก ษ า

มาตรฐานการเป็นผู้มี

ศักยภาพสูง

ให้ทุ ก ส่ วนราชการมี ค ลั งคน

คุณภาพ (Talent Pool) ของ

ตัวเอง เช่น นักเรียนทุนรัฐบาล 

( น ท ร . )  นั ก บ ริ ห า ร ก า ร

เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ผู้

ผ่านโครงการ New Wave และ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ 

HiPPS ขั้นตอนที่ ๑ ของ สรก.

- จัดสอบเพื่อเทียบเคียงมาตรฐาน

กําลังคนคุณภาพกลุ่มต่าง ๆ 

วิชา

talents

Aptitude English ACM

นทร.

นปร.

New Wave
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วัตถุประสงค์

Institutionalizing : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ส่วนราชการ

สาํนกังาน ก.พ.สว่นราชการ

เพื่อให้ส่วนราชการมี

ความเข้มแข็ง มีส่วน

ร่ ว ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ

ดําเนินการเชิงรุกได้

-ให้ทุกส่วนราชการพัฒนาและ

ขับ เค ลื่อนระบบการบริหาร

กํ า ลั ง ค น คุณภ า พ  กํ า ห น ด

เป้าหมายการพัฒนาและการ

กระจายตัวให้เหมาะสม 

-สนับสนุนให้กําลังคนคุณภาพ

ของส่วนราชการเข้ า สู่ระบบ 

HiPPS

-พัฒนาคลังความรู้ จัดทําคู่มือ 

สั่งสมกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ

ที่ดี

-ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการกําลังคนคุณภาพ โดยใช้ 

HiPPS เป็นแนวทาง
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วัตถุประสงค์

Developing : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ส่วนราชการ

สาํนกังาน ก.พ.สว่นราชการ

เพื่ อ ใ ห้กลุ่ ม กํ าลั งคน

คุ ณ ภ า พ  (Talent 

Pool) ของส่วนราชการ

และ HiPPS ได้รับการ

พัฒนาอย่าง ต่อ เ นื่อง

และเป็นระบบ

- จัดทําแผนการพัฒนาและกรอบ

การสั่งสมประสบการณ์ให้แก่

กลุ่มกําลังคนคุณภาพของส่วน

ราชการ

- ว า ง ร ะ บ บ ก า ร ส อ น ง า น 

สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม

กํา ลังคนคุณภาพเ ข้า สู่ระบบ 

HiPPS

- พัฒนา Development & 

Training Roadmap ให้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ก า ร

เปลี่ยนแปลง  เช่น การฝึกอบรม

ร่วมกับภาคเอกชน การดูงานใน

และต่างประเทศ

- จัดทําคู่มือ ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดทําแผนการพัฒนาและ

กรอบการสั่งสมประสบการณ์
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วัตถุประสงค์

Evaluating & Monitoring : การติดตามการใช้ประโยชน์กําลังคนคุณภาพ

สาํนกังาน ก.พ.สว่นราชการ

เพื่ อ ให้ มี ก ารติ ดตาม  

ผลการปฏิบัติงาน และ

ให้เกิดการใช้ประโยชน์

สูงสุด

-ให้ ทุ ก ส่ วนร าชการ กํ าหนด    

แนวทางการใช้ประโยชน์กลุ่ม

กํ า ลั ง ค น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ส่ ว น

ราชการโดยเชื่อมโยงกับระบบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(PM) และการมอบหมายงาน

- ติดตามและประเมินผลตาม

ตั ว ชี้ วั ด ร ะ ดั บ บุ ค ค ล ที่ เ ป็ น

มาตรฐานสําหรับ HiPPS

- ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบการมอบหมายงานที่

ท้าทายในระดับประเทศ

- ศึ กษาแนวทางการจั ดสรร

สิ่งจูงใจที่เหมาะสมเพิ่มเติม



ความท้าทายกับ 4 บทบาทใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความรอบรูในงาน HR
HR Expert

การเปนหุนสวนธรุกจิกบัองคกร
Business Partner

การเปนผูนาํการเปลีย่นแปลง
Change Agent

การเปนที่พึง่ของพนกังาน
Employee Champion

• HR จําเปนตองรู
เปาหมายขององคกร
และใหความรวมมือ
ในการขับเคลื่อน
ใหบรรลุผล

• HR จําเปนตองรู
เตรียมองคกรโดย
เฉพาะเรื่องคนให
พรอมกับการเปลี่ยนแปลง

• HR จําเปนตองเปน
แบบอยางที่ดีกลายืน
หยัดทําสิ่งที่ถูกตอง
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การบรหิารงานบคุคล 

Personnel Administration

การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

Human Resource Management

การบรหิารตน้ทนุมนุษย ์

Human Capital Management 



บทบาท HR ในการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ

Richard L. Daft. 

(2008. p.418)

Dimensions of Diversity

แหล่งข้อมูล : รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร หลักสูตร Proactive HR



38
ที่มา : The Conference Board, Inc.

นกับรหิารกาํลงัคนคณุภาพมอือาชพี 
(Talent Manager Capabilities)

ปัจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนใหม้ีการ

บริหารจัดการกําลังคนคุณภาพในองค์กร

ประกอบดว้ย...

1 การสนับสนุนจากทีมช่วยบริหาร (กจ.)

2 การขับเคลื่อนกระบวนการโดย ผบช.

3 การสนับสนุนจากผูบ้ริหารสูงสุด

4 การออกแบบกระบวนการที่เหมาะสม
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ที่มา : The Conference Board, Inc.

สตูร 4 + 2 สูค่วามเป็นเลศิในการบรหิาร
กาํลงัคนคณุภาพ (สาํหรบั กจ.)

2 ปัจจัยสรา้งความโดดเด่น

4 
ปัจ

จัย
หลั

ก

เป็นที่ปรกึษามืออาชพีของฝ่ายบริหาร 
(Trusted Executive Advisor)

-สามารถสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อเปน็ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้

รู้จักภารกิจองค์กร (Know Business)

เข้าใจภาพรวมการดําเนินธุรกิจและ

ความรู้อย่างดีเกี่ยวกับภารกิจองค์กร

ยืนหยัดให้ข้อมูลสนับสนนุที่ถูกต้อง 

(Courageous advocate)

-มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อสนบัสนนุฝ่าย

บริหารเกี่ยวกับการบริหารกําลังคนคุณภาพ

เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต 
(Production Manager)

สามารถขับเคลื่อนการบริหารกําลังคนคุณภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในทุกๆ กระบวนการ (ประเมนิ พัฒนา ฯลฯ)

เข้าใจงาน HR (HR Discipline)

มีประสบการณ์และความรู้ในงาน HR ทั้ง

ระบบ รวมทั้งรู้จักผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย

เป็นผู้เชี่ยวชาญดา้นกําลงัคนคุณภาพ 
(Talent Expert)

มีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแขง็และ

จุดอ่อนของผู้นําองค์กรในทุกๆ ระดับ



( อา้งองิจาก : Nonaka & Takeuchi )

Socialization Externalization

Internalization Combination

ความรูท้ ีช่ดัแจง้
(Explicit Knowledge)

ความรูท้ ีช่ดัแจง้
(Explicit 

Knowledge)

ความรูท้ ีฝ่งัอยูใ่นคน
(Tacit Knowledge)

ความรูท้ ีฝ่งัอยูใ่นคน
(Tacit Knowledge)

(Knowledge Spiral : SECI Model)

กลไกสนับสนุนการเรียนรู้ของเครือข่ายการบริหารกําลังคนคุณภาพ
I : Institutionalizing



การแบง่ปันและสรา้งความรูจ้าก Tacit
Knowledge ไปสู ่Tacit Knowledge โดย
แลกเปลีย่นประสบการณ์ตรงของผูท้ีส่ ือ่สาร
ระหวา่งกนั 

Socialization

Externalization
การสรา้งและแบง่ปันความรูจ้ากการแปลง Tacit
Knowledge เป็น Explicit Knowledge โดย
เผยแพรอ่อกมาเป็นลายลกัษณอ์ักษร 



การแบง่ปันและสรา้งความรู ้จาก Explicit Knowledge 
ไปสู่ Explicit Knowledge โดยรวบรวมความรูป้ระเภท 
Explicit ทีเ่รยีนรู ้มาสรา้งเป็นความรูป้ระเภท Explicit 
ใหม่ๆ

Combination

Internalizationการแบง่ปันและสรา้งความรู ้จาก Explicit Knowledge 
ไปสู่ Tacit Knowledge โดยมักจะเกดิจากการนําความรูท้ีเ่รยีนรูม้าไปปฏบิตัจิรงิ
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www.ocsc.go.th

Click Here

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระบบ
ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง
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คู่มอื/เอกสารเพื่อการอ้างอิง
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คู่มอื/เอกสารเพื่อการอ้างอิง (เพิ่มเติม) 





     e-mail :    ocsc.hipps@gmail.com
     website : www.ocsc.go.th

mailto:ocsc.hipps@gmail.com
http://www.ocsc.go.th/
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Q & A
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