




สิไงทีไสงมาดຌวย ํ 

 

ก ำหนดกำรจัดประมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดยบบประมินสมรรถนะ ส ำนักงำน ก.พ. 
(ก)  ก ำหนดกำรวัน วลำ ละสถำนที่ 

วัน วลำ วิชำ สถำนที ่ อุปกรณ์ที่฿ชຌ 

วันศุกร์ทีไ ๓ มิถุนายน ๎๑๒๎ 

วลา ์๙.๏์ – ํํ.์์ น. 
บบประมิน
สมรรถนะ  

ส านักงาน ก.พ. 

หอประชุมสุขุม           
นัยประดิษฐ

ส านักงาน ก.พ.          
จังหวัดนนทบุรี 

- ปำกกำ 

- ดิ นสอที่ มี ควำมด ำ  
ทำกับ ๎  บี หรือมำกกวำ 
- ยำงลบ 

หมำยหต ุประตูหຌองปิด วลำ ์๙.์์ น. ละประตูหຌองปิด วลำ ํ์.์์ น. 

(ข) ระบียบกี่ยวกับกำรประมินฯ 

 ํ. ขอ฿หຌผูຌขຌารับการประมินฯ ปฏิบัติตามค าสัไง ระบียบ ละวิธีการประมินอยางครงครัด 

 ๎. ฿หຌผูຌขຌารับการประมินฯ ปฏิบัติตามระบียบ ดังนีๅ 

   ๎.ํ ตงกาย฿หຌสุภาพรียบรຌอยตามประพณีนิยมชนดียวกับการปฏิบัติราชการปกติ
ละประพฤติตนป็นสุภาพชน ผูຌทีไสวมกางกงขาสัๅน สืๅอเมมีขน หรือรองทຌาตะฟองนๅ า จะเมอนุญาต฿หຌขຌารับ
การประมิน  

 ๎.๎ ตຌองน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ ซึไงมีรูปถาย 
ลายมือชืไอ ละลขบัตรประจ าตัวประชาชน ํ๏ หลักชัดจนเป฿นวันประมิน หากเมมีบัตรดังกลาวสดงตน 

฿นการขຌารับการประมินฯ จะเมอนุญาต฿หຌขຌารับการประมิน กรณีทีไมีการปลีไยนชืไอ ชืไอสกุล หลังจากกรอก
ระบบสมัครลຌว ฿นวันประมิน฿หຌน าส านาหลักฐานการปลีไยนชืไอ ชืไอสกุล พรຌอมลงนามก ากับรับรองส านา
ถูกตຌอง สง฿หຌจຌาหนຌาทีไขณะซในชืไอขຌารับการประมินฯ หากเมมีหลักฐานดังกลาวจะเมอนุญาต฿หຌขຌารับ 

การประมนิฯ ดยดใดขาด 

 ๎.๏ ควรเปถึงสถานทีไจัดการประมินกอนริไมการประมินฯ เมนຌอยกวา ๐๑ นาที ละ
ขຌาหຌองเดຌมืไอจຌาหนຌาทีไตรวจบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำที่ของรัฐ ละอุปกรณ์ 
ทีไอนุญาต฿หຌน าขຌาหຌองเดຌ หลังวลำประตูหຌองปิด จะเมอนุญำต฿หຌผูຌมำสำยขຌำหຌอง 

  ๎.๐ อนุญำต฿หຌน าฉพาะปากกา ดินสอทีไมีความด าทากับ ๎ บีหรือมากกวา ยางลบ 
กลอง฿สอุปกรณ์ขียนตอบบบ฿ส ส าหรับกระป๋างินละทรศัพท์คลืไอนทีไ ิมือถือี หากจะน าขຌาหຌอง 
 ฿หຌปิดครืไอง ลຌววางเวຌ฿ตຌกຌาอีๅทีไนัไง  

 

 

 

 

เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๓



-๎- 

 

 ๎.๑ ผูຌขຌารับการประมินฯ ตຌองนัไงตามทีไนัไงละหຌองทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด฿หຌ  
ผูຌทีไนัไงผิดทีไ จะเมเดຌรับการตรวจกระดาษค าตอบ 

 ๎.๒ ตຌองระบายวงกลม฿นกระดาษค าตอบ฿หຌด าขຌมตใมวงวงกลม จะระบายเมตใม
วงกลม หรือ฿ชຌครืไองหมายอืไนเมเดຌ ละจะตຌอง฿ชຌดินสอด าทีไมีความด า ทากับ ๎ บีหรือมากกวา  
จะ฿ชຌดินสอทีไจางกวาทีไก าหนด หรือ฿ชຌดินสอสีอืไนหรือปากกาเมเดຌ ถຌาระบายผิด ระบายจาง หรือ  

เมระบาย จะเมเดຌรับการตรวจกระดาษค าตอบ ทัๅงนีๅ ครืไองตรวจกระดาษค าตอบจะตรวจตามขຌอมูล 

ทีไผูຌขຌารับการประมินฯ ระบายทานัๅน ส านักงาน ก.พ.จะเมรับผิดชอบ฿ด โ ทัๅงสิๅนกับผลการตรวจ
กระดาษค าตอบของครืไองตรวจกระดาษค าตอบหากผูຌขຌารับการประมินฯ เมปฏิบัติตามนวปฏิบัติ฿นขຌอนีๅ 

 ๎.๓ ผูຌ ขຌารับการประมินฯ ตຌองปฏิบัติตามค าสัไงละค านะน าของ จຌาหนຌาทีไ 
ดยครงครัด มืไออยู฿นหຌอง หຌามพูดหรือติดตอกับผูຌขຌารับการประมินรายอืไน  

 ๎.๘ หຌามน าบบทดสอบ กระดาษค าตอบ หรือคัดลอกสวน฿ดสวนหนึไงของ 
บบประมินออกจากหຌอง  

 ๎.๕ มืไอหมดวลา฿หຌหยุดท าบบประมินดยทันที ละรอจนกวาจຌาหนຌาทีไกใบละ
นับบบทดสอบละกระดาษค าตอบจนครบถຌวนจึงอนุญาต฿หຌออกจากหຌองเดຌ 

  ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามระบียบละวิธีการประมิน หรือผูຌ฿ดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจเมเดຌ
รับอนุญาต฿หຌขຌารับการประมิน ละส านักงาน ก.พ. อาจพิจารณาสัไงงดการ฿หຌคะนน฿นการประมินฯ 
ครัๅงนีๅกใเดຌ 

 



 

บบฟอร์มสงรายชื่อขຌาราชการที่ประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือกขຌาสู 
ระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ํ๑  

พื่อประมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ดยบบประมินสมรรถนะ ส านักงาน ก.พ. 
 

 

ชื่อสวนราชการ  ……………………………………….…………  กระทรวง ................................................................... 
ผูຌประสานงาน ..............................................................  หมายลขทรศัพท์ ...................................................... 
ทรสาร ............................................................. 
 

รายช่ือขຌาราชการที่ประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือกฯ 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าหนง 
บอร์ติดตอ 
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หมายหตุ : ํ. กรุณาจัดสงบบฟอร์มสงรายชืไอขຌาราชการทีไประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือกฯ เปยังส านักงาน ก.พ. ภาย฿น 

วันที่ ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๒๎  

  ๎. ส านักงาน ก.พ. จะจຌงรายชืไอขຌาราชการทีไประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือกขຌาสูระบบขຌาราชการผูຌมี 
                     ผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ ํ๑ พืไอประมินคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ดยบบประมิน 

              สมรรถนะ ส านักงาน ก.พ. ผานทางวใบเซต์ www.ocsc.go.th ภาย฿นวนัทีไ ๏ํ พฤษภาคม ๎๑๒๎ 

  ๏. ขຌาราชการทีไประสงค์จะสมัครขຌารับการคัดลือกขຌาสูระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ ํ๑ พืไอประมิน 

                คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ดยบบประมินสมรรถนะ ส านักงาน ก.พ. ตຌองป็นผูຌมี 
                คุณสมบัติมีสิทธิคัดลือก ละผลคะนนความสามารถทางทคนลยีดิจิทัลหรือความสามารถทางภาษาทีไผาน 

                กณฑ์ตามทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนดลຌวอยาง฿ดอยางหนึไง ดยนบส านาผลการทดสอบทีไขຌาราชการทีไประสงค์ 
                จะสมัครขຌารับการคัดลือกฯ ยืไนสมัครดຌวย 

  ๐. ส านักงาน ก.พ. จะจຌงผลคะนนรายบุคคล฿หຌกผูຌ ขຌารับการประมิน พืไอน าเปยืไน฿หຌสวนราชการ 

                ฿ชຌประกอบการคัดลือกของสวนราชการผานทางระบบรับสมัครขຌารวมครงการ HiPPS ภาย฿นวันทีไ ๎ ๘ มิถุนายน ๎ ๑๒๎ 

สิไงทีไสงมาดຌวย ๎ 



หัวหนຌำสวนรำชกำรระดับปลัดกระทรวง 

ล ำดับที ่ เรียน 

1.  ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
2.  ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
3.  ปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ 

4.  ปลัดกระทรวงกำรทองท่ียวละกีฬำ 
5.  ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมั่นคงของมนุษย์ 
6.  ปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 

7.  ปลัดกระทรวงคมนำคม 

8.  ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม 

9.  ปลัดกระทรวงดิจิทัลพื่อศรษฐกิจละสังคม 

10.  ปลัดกระทรวงพลังงำน 

11.  ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

12.  ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

13.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

14.  ปลัดกระทรวงรงงำน 

15.  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

16.  ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
17.  ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18.  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

19.  ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 



ล ำดับที ่ เรียน 

1.  ลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
2.  ลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
3.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักขำวกรองหงชำติ 
4.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

5.  ลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงหงชำติ 
6.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
7.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน 

8.  ลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
9.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

10.  ลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
11.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

12.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

13.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
14.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิศษพื่อประสำนงำนครงกำรอันนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
15.  ลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ 
16.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 
17.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ 
18.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน 

19.  ลขำธิกำรสภำท่ีปรึกษำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
20.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน 

21.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมยำสพติด 

22.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ  
23.  ลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรนๅ ำหงชำติ 

 



 

ล ำดับที่ เรียน 
1.  อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ 
2.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค  
3.  อธิบดีกรมธนำรักษ์ 
4.  อธิบดีกรมบัญชีกลำง 
5.  อธิบดีกรมศุลกำกร 

6.  อธิบดีกรมสรรพสำมิต 

7.  อธิบดีกรมสรรพำกร 

8.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ 

9.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนีๅสำธำรณะ 

10.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง 
11.  อธิบดีกรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร 

12.  อธิบดีกรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว 

13.  อธิบดีกรมกิจกำรดใกละยำวชน 

14.  อธิบดีกรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ 
15.  อธิบดีกรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

16.  อธิบดีกรมพลศึกษำ 

17.  อธิบดีกรมกำรทองที่ยว 

18.  อธิบดีกรมชลประทำน 

19.  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
20.  อธิบดีกรมประมง 
21.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
22.  อธิบดีกรมกำรขຌำว 

23.  อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 

24.  อธิบดีกรมวิชำกำรกษตร 

25.  อธิบดีกรมสงสริมกำรกษตร 

26.  อธิบดีกรมสงสริมสหกรณ์ 
27.  ลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินพ่ือกษตรกรรม 

28.  ลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ 
29.  ลขำธิกำรส ำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร 

30.  อธิบดีกรมหมอนไหม 

31.  อธิบดีกรมฝนหลวงละกำรบินกษตร 

32.  อธิบดีกรมจຌำทำ 

33.  อธิบดีกรมกำรขนสงทำงบก 

34.  อธิบดีกรมทำอำกำศยำน 

35.  อธิบดีกรมทำงหลวง 



 
 

36.  อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท 

37.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร 

38.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

39.  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝั่ง 
40.  อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี 
41.  อธิบดีกรมทรัพยำกรนๅ ำ 

42.  อธิบดีกรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำล 

43.  อธิบดีกรมอุทยำนหงชำติ สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช 

44.  อธิบดีกรมสงสริมคุณภำพสิ่งวดลຌอม 

45.  ลขำธิกำรส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิ่งวดลຌอม 

46.  อธิบดีกรมปຆำไมຌ 
47.  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ 

48.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติหงชำติ 
49.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลพื่อศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
50.  อธิบดีกรมชืๅอพลิงธรรมชำติ 
51.  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน 

52.  อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน 

53.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน 

54.  อธิบดีกรมกำรคຌำตำงประทศ 

55.  อธิบดีกรมกำรคຌำภำย฿น 

56.  อธิบดีกรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ 

57.  อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

58.  อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ 

59.  อธิบดีกรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ 

60.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ 

61.  อธิบดีกรมกำรปกครอง 
62.  อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 

63.  อธิบดีกรมที่ดิน 

64.  อธิบดีกรมป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 

65.  อธิบดีกรมยธำธิกำรละผังมือง 
66.  อธิบดีกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิ่น 

67.  อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
68.  อธิบดีกรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ 

69.  อธิบดีกรมบังคับคดี 



 
 

70.  อธิบดีกรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน 

71.  อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 

72.  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิศษ 

73.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

74.  ผูຌอ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
75.  อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 

76.  อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือรงงำน 

77.  อธิบดีกรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน 

78.  ลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม 

79.  อธิบดีกรมกำรศำสนำ 

80.  อธิบดีกรมศิลปำกร 

81.  อธิบดีกรมสงสริมวัฒนธรรม 

82.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

83.  อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

84.  ลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูพ่ือสันติ 
85.  อธิบดีกรมกำรพทย์ 
86.  อธิบดีกรมควบคุมรค 

87.  อธิบดีกรมพัฒนำกำรพทย์ผนไทยละกำรพทย์ทำงลือก 

88.  อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
89.  อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

90.  อธิบดีกรมสุขภำพจิต 

91.  อธิบดีกรมอนำมัย 

92.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรละยำ 

93.  อธิบดีกรมรงงำนอุตสำหกรรม 

94.  อธิบดีกรมสงสริมอุตสำหกรรม 

95.  อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพืๅนฐำนละกำรหมืองร 
96.  ลขำธิกำรคณะกรรมกำรอຌอยละนๅ ำตำลทรำย 

97.  ลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

98.  ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 


