สิไงทีไสงมาดຌวย ํ

กำหนดกำรจัดประมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดยบบประมินสมรรถนะ สำนักงำน ก.พ.
(ก) กำหนดกำรวัน วลำ ละสถำนที่
วัน วลำ
วันศุกร์ทีไ ๓ มิถุนายน ๎๑๒๎
วลา ์๙.๏์ – ํํ.์์ น.

วิชำ
บบประมิน
สมรรถนะ
สานักงาน ก.พ.

สถำนที่

อุปกรณ์ที่฿ชຌ

หอประชุมสุ ขุม
นั ยประดิษฐ
สานักงาน ก.พ.
จั งหวัดนนทบุ รี

- ปำกกำ
- ดิ นสอที่ มี ควำมด ำ
ทำกับ ๎ บี หรือมำกกวำ
- ยำงลบ

หมำยหตุ ประตูหຌองปิด วลำ ์๙.์์ น. ละประตูหຌองปิด วลำ ํ์.์์ น.
(ข) ระบียบกี่ยวกับกำรประมินฯ
ํ. ขอ฿หຌผูຌขຌารับการประมินฯ ปฏิบัติตามคาสัไง ระบียบ ละวิธีการประมินอยางครงครัด
๎. ฿หຌผูຌขຌารับการประมินฯ ปฏิบัติตามระบียบ ดังนีๅ
๎.ํ ตงกาย฿หຌสุภาพรียบรຌอยตามประพณีนิยมชนดียวกับการปฏิบัติราชการปกติ
ละประพฤติตนป็นสุภาพชน ผูຌทีไสวมกางกงขาสัๅน สืๅอเมมีขน หรือรองทຌาตะฟองนๅา จะเมอนุญาต฿หຌขຌารับ
การประมิน
๎.๎ ตຌองนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ ซึไงมีรูปถาย
ลายมือชืไอ ละลขบัตรประจาตัวประชาชน ํ๏ หลักชัดจนเป฿นวันประมิน หากเมมีบัตรดังกลาวสดงตน
฿นการขຌารับการประมินฯ จะเมอนุญาต฿หຌขຌารับการประมิน กรณีทีไมีการปลีไยนชืไอ ชืไอสกุล หลังจากกรอก
ระบบสมัครลຌว ฿นวันประมิน฿หຌนาสานาหลักฐานการปลีไยนชืไอ ชืไอสกุล พรຌอมลงนามกากับรับรองสานา
ถูกตຌอง สง฿หຌจຌาหนຌาทีไขณะซในชืไอขຌารับการประมินฯ หากเมมีหลักฐานดังกลาวจะเมอนุญาต฿หຌ ขຌารับ
การประมินฯ ดยดใดขาด
๎.๏ ควรเปถึงสถานทีจไ ัดการประมินกอนริไมการประมินฯ เมนຌอยกวา ๐๑ นาที ละ
ขຌาหຌองเดຌมืไอจຌาหนຌาทีไตรวจบัตรประจำตัวประชำชน หรือ บัตรประจำตัวจຌำหนຌำที่ของรัฐ ละอุปกรณ์
ทีไอนุญาต฿หຌนาขຌาหຌองเดຌ หลังวลำประตูหຌองปิด จะเมอนุญำต฿หຌผูຌมำสำยขຌำหຌอง
๎.๐ อนุญำต฿หຌนาฉพาะปากกา ดินสอทีไมีความดาทากับ ๎ บีหรือมากกวา ยางลบ
กลอง฿สอุปกรณ์ขียนตอบบบ฿ส สาหรับ กระป๋างินละทรศัพท์คลืไอนทีไ ิมือถือี หากจะนาขຌาหຌอง
฿หຌปิดครืไอง ลຌววางเวຌ฿ตຌกຌาอีๅทีไนัไง

-๎๎.๑ ผูຌ ขຌารั บการประมิ นฯ ตຌ องนัไ งตามทีไนัไ ง ละหຌ องทีไส านั กงาน ก.พ. ก าหนด฿หຌ
ผูຌทีไนัไงผิดทีไ จะเมเดຌรับการตรวจกระดาษคาตอบ
๎.๒ ตຌองระบายวงกลม฿นกระดาษคาตอบ฿หຌดาขຌมตใมวงวงกลม จะระบายเมตใม
วงกลม หรื อ ฿ชຌ  ครืไ อ งหมายอืไ น เม เ ดຌ ละจะตຌ อ ง฿ชຌ ดิ น สอด าทีไ มี ค วามด าท า กั บ ๎ บี ห รื อ มากกว า
จะ฿ชຌ ดิ น สอทีไ จ างกว า ทีไ ก าหนด หรื อ ฿ชຌ ดิ น สอสี อืไ น หรื อ ปากกาเม เ ดຌ ถຌ า ระบายผิ ด ระบายจาง หรื อ
เมร ะบาย จะเมเดຌรั บการตรวจกระดาษคาตอบ ทัๅงนีๅ ครืไ องตรวจกระดาษคาตอบจะตรวจตามขຌอมูล
ทีไผูຌ ขຌารั บ การประมิน ฯ ระบายทา นัๅ น ส านั ก งาน ก.พ.จะเม รั บ ผิ ดชอบ฿ด โ ทัๅง สิๅ นกับ ผลการตรวจ
กระดาษคาตอบของครืไองตรวจกระดาษคาตอบหากผูຌขຌารับการประมินฯ เมปฏิบัติตามนวปฏิบัติ฿นขຌอนีๅ
๎.๓ ผูຌ ขຌ ารั บการประมิ นฯ ตຌ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าสัไ ง ละค านะน าของจຌ าหนຌ าทีไ
ดยครงครัด มืไออยู฿นหຌอง หຌามพูดหรือติดตอกับผูຌขຌารับการประมินรายอืไน
๎.๘ หຌ า มน าบบทดสอบ กระดาษค าตอบ หรื อ คั ด ลอกส ว น฿ดส ว นหนึไ ง ของ
บบประมินออกจากหຌอง
๎.๕ มืไอหมดวลา฿หຌหยุดทาบบประมินดยทันที ละรอจนกวาจຌาหนຌาทีไกใบละ
นับบบทดสอบละกระดาษคาตอบจนครบถຌวนจึงอนุญาต฿หຌออกจากหຌองเดຌ
ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามระบียบละวิธีการประมิน หรือผูຌ฿ดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจเมเดຌ
รับอนุญาต฿หຌขຌารับการประมิน ละสานักงาน ก.พ. อาจพิจารณาสัไงงดการ฿หຌคะนน฿นการประมินฯ
ครัๅงนีๅกใเดຌ

สิไงทีไสงมาดຌวย ๎
บบฟอร์มสงรายชื่อขຌาราชการที่ประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือกขຌาสู
ระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ํ๑
พื่อประมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ดยบบประมินสมรรถนะ สานักงาน ก.พ.

ชื่อสวนราชการ ……………………………………….………… กระทรวง ...................................................................
ผูຌประสานงาน .............................................................. หมายลขทรศัพท์ ......................................................
ทรสาร .............................................................
รายชื่อขຌาราชการที่ประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือกฯ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาหนง

บอร์ติดตอ
ิมือถือี

ความสามารถ
ความสามาถ
ทางทคนลยีดิจิทัล
ทางภาษา
บบ
ผล
ภาษา
ผล
ทดสอบ คะนน
คะนน

หมายหตุ : ํ. กรุณาจัดสงบบฟอร์มสงรายชืไอขຌาราชการทีไประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือกฯ เปยังสานักงาน ก.พ. ภาย฿น
วันที่ ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๒๎
๎. ส านั ก งาน ก.พ. จะจຌ ง รายชืไ อ ขຌ า ราชการทีไ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รขຌ า รั บ การคั ด ลื อ กขຌา สู ร ะบบขຌ าราชการผูຌ มี
ผลสัม ฤทธิ์ สูง รุนทีไ ํ๑ พืไอประมินคุณลั กษณะทีไพึ งประสงค์ ขຌาราชการผูຌ มีผลสัมฤทธิ์สูง ดยบบประมิ น
สมรรถนะ สานักงาน ก.พ. ผานทางวใบเซต์ www.ocsc.go.th ภาย฿นวันทีไ ๏ํ พฤษภาคม ๎๑๒๎
๏. ขຌาราชการทีไประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือกขຌาสูระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ ํ๑ พืไอประมิน
คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ดยบบประมินสมรรถนะ สานักงาน ก.พ. ตຌองป็นผูຌมี
คุณสมบัติมีสิทธิคัดลือก ละผลคะนนความสามารถทางทคนลยีดิจิทัลหรือความสามารถทางภาษาทีไผาน
กณฑ์ตามทีไสานักงาน ก.พ. กาหนดลຌวอยาง฿ดอยางหนึไง ดยนบสานาผลการทดสอบทีไขຌาราชการทีไประสงค์
จะสมัครขຌารับการคัดลือกฯ ยืไนสมัครดຌวย
๐. ส านั ก งาน ก.พ. จะจຌ ง ผลคะนนรายบุ ค คล฿หຌ  ก ผูຌ  ขຌ า รั บ การประมิ น พืไ อ น าเปยืไ น ฿หຌ ส ว นราชการ
฿ชຌประกอบการคัดลือกของสวนราชการผานทางระบบรับสมัครขຌารวมครงการ HiPPS ภาย฿นวันทีไ ๎๘ มิถุนายน ๎๑๒๎

หัวหนຌำสวนรำชกำรระดับปลัดกระทรวง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

เรียน
ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงกำรคลัง
ปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ
ปลัดกระทรวงกำรทองที่ยวละกีฬำ
ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมั่นคงของมนุษย์
ปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์
ปลัดกระทรวงคมนำคม
ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลพื่อศรษฐกิจละสังคม
ปลัดกระทรวงพลังงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์
ปลัดกระทรวงมหำดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงรงงำน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

เรียน
ลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ผูຌอำนวยกำรสำนักขำวกรองหงชำติ
ผูຌอำนวยกำรสำนักงบประมำณ
ลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงหงชำติ
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน
ลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิศษพื่อประสำนงำนครงกำรอันนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน
ลขำธิกำรสภำที่ปรึกษำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมยำสพติด
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ
ลขำธิกำรสำนักงำนทรัพยำกรนๅำหงชำติ

ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

เรียน
อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค
อธิบดีกรมธนำรักษ์
อธิบดีกรมบัญชีกลำง
อธิบดีกรมศุลกำกร
อธิบดีกรมสรรพสำมิต
อธิบดีกรมสรรพำกร
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนบริหำรหนีๅสำธำรณะ
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง
อธิบดีกรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร
อธิบดีกรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว
อธิบดีกรมกิจกำรดใกละยำวชน
อธิบดีกรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ
อธิบดีกรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
อธิบดีกรมพลศึกษำ
อธิบดีกรมกำรทองที่ยว
อธิบดีกรมชลประทำน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมปศุสัตว์
อธิบดีกรมกำรขຌำว
อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน
อธิบดีกรมวิชำกำรกษตร
อธิบดีกรมสงสริมกำรกษตร
อธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์
ลขำธิกำรสำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินพื่อกษตรกรรม
ลขำธิกำรสำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ
ลขำธิกำรสำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร
อธิบดีกรมหมอนไหม
อธิบดีกรมฝนหลวงละกำรบินกษตร
อธิบดีกรมจຌำทำ
อธิบดีกรมกำรขนสงทำงบก
อธิบดีกรมทำอำกำศยำน
อธิบดีกรมทำงหลวง
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อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝั่ง
อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี
อธิบดีกรมทรัพยำกรนๅำ
อธิบดีกรมทรัพยำกรนๅำบำดำล
อธิบดีกรมอุทยำนหงชำติ สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช
อธิบดีกรมสงสริมคุณภำพสิ่งวดลຌอม
ลขำธิกำรสำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม
อธิบดีกรมปຆำไมຌ
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนสถิติหงชำติ
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลพื่อศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
อธิบดีกรมชืๅอพลิงธรรมชำติ
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน
อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน
อธิบดีกรมกำรคຌำตำงประทศ
อธิบดีกรมกำรคຌำภำย฿น
อธิบดีกรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ
อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ
อธิบดีกรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ
อธิบดีกรมกำรปกครอง
อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
อธิบดีกรมที่ดิน
อธิบดีกรมป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย
อธิบดีกรมยธำธิกำรละผังมือง
อธิบดีกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิ่น
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
อธิบดีกรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ
อธิบดีกรมบังคับคดี
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อธิบดีกรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน
อธิบดีกรมรำชทัณฑ์
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิศษ
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
ผูຌอำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือรงงำน
อธิบดีกรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน
ลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม
อธิบดีกรมกำรศำสนำ
อธิบดีกรมศิลปำกร
อธิบดีกรมสงสริมวัฒนธรรม
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
ลขำธิกำรสำนักงำนปรมำณูพื่อสันติ
อธิบดีกรมกำรพทย์
อธิบดีกรมควบคุมรค
อธิบดีกรมพัฒนำกำรพทย์ผนไทยละกำรพทย์ทำงลือก
อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
อธิบดีกรมสุขภำพจิต
อธิบดีกรมอนำมัย
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรละยำ
อธิบดีกรมรงงำนอุตสำหกรรม
อธิบดีกรมสงสริมอุตสำหกรรม
อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพืๅนฐำนละกำรหมืองร
ลขำธิกำรคณะกรรมกำรอຌอยละนๅำตำลทรำย
ลขำธิกำรสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ผูຌอำนวยกำรสำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม

