- สำเนา ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-----------------------------------ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการคั ดเลื อกข้ าราชการพลเรื อนสามัญเข้ าสู่ ร ะบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอาศัยแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 16 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู ง
และตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกาศสำนักงาน
ก.พ. ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามั ญ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรื อนสามัญของกรมส่งเสริ มการเกษตร เข้าสู่ระบบข้ าราชการผู ้มีผ ลสั มฤทธิ์ส ูง รุ่นที่ 17
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
1.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่ง ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
หรือชำนาญการ
(1) กรณีบ รรจุและแต่งตั้งด้ว ยวุฒ ิปริญญาตรี หรือคุณวุฒ ิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรือ
(2) กรณีบรรจุและแต่งตั้งด้วยวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หรือ
(3) กรณี ได้ร ับคุณวุฒ ิปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งเพิ่มขึ้น ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
1.2 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรมส่งเสริมการเกษตร อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2564
1.3 มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมา
โดยในแต่ ล ะรอบอยู ่ ใ นระดั บ ดี ม ากขึ ้ น ไป (รอบ 1 ตุ ล าคม 2562 – 31 มี น าคม 2563 และรอบ
1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
1.4 มีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศในระดับดีมากและด้านคอมพิว เตอร์
ในระดับที่ใช้งานได้ดี ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
1.5 เป็นผู้มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา
1.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย

ดังต่อไปนี้

2. การรับสมัครคัดเลือก
2.1 ข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดำเนินการได้ตามวิธีการ
(1) ผู้บังคับบัญชา …

-2(1) ผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้เสนอรายชื่อข้าราชการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดต่อผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เกษตรจังหวัด หรือเทียบเท่า เพื่อให้ความเห็นชอบ
(2) ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดสมัครด้วยตัวเอง โดยผู้อำนวยการกอง/
สำนัก/เกษตรจังหวัด หรือเทียบเท่า ให้ความเห็นประกอบ
2.2 ข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) กรอกใบสมัครได้ ที ่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/HiPPS หัวข้อ “รับสมั คร
เข้าร่วมโครงการ HiPPS รุ่นที่ 17” โดยต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองและกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกมาตั้งแต่ต้น
(2) พิมพ์ใบสมัครและข้อมูลที่ได้ดำเนินการในข้อ 2.2 (1) พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
(2.1) สำเนาผลคะแนนความสามารถทางภาษา ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
อย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อหน่วยงานผู้จัดสอบได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้
ความสามารถ
ทางภาษา
1. อังกฤษ*

ชื่อชุดข้อสอบ
(มาตรฐานสากล)
CU-TEP
TOEFL

IELTS

2. เยอรมัน
3. ฝรั่งเศส
4. สเปน

หน่วยงานผู้จัดสอบ
ในประเทศไทย
(ข้อสอบของแต่ละประเทศ)
ศูนย์การทดสอบทางวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานตัวแทนที่จัดสอบใน
ประเทศไทยมีหลายแห่ง

เกณฑ์
ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน
(Computer-Based)
หรือไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
(Internet-based)
ไม่ต่ำกว่าระดับ 6

หน่วยงานตัวแทนที่จัดสอบใน
ประเทศไทยมีหลายแห่ง
DIFA TES
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ - ทักษะการอ่านและการฟังไม่ต่ำ
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ กว่าระดับ B1+ ของข้อสอบ
Module ที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย
ทักษะการอ่าน (Reading) และ
ทักษะการฟัง (Listening) ซึ่งต้อง
เป็นการสอบในครั้งเดียวกัน
Goethe - Zertifikat สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าระดับ B2
ตาม Common European
DELF
สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ
Framework of Reference
DELE
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสเปน
for Language (CEFR)
(Instituto Español)
ความสามารถ …
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ความสามารถ
ทางภาษา

ชื่อชุดข้อสอบ
(มาตรฐานสากล)

5. จีน

HSK

6. ญี่ปุ่น

JLPT

หน่วยงานผู้จัดสอบ
ในประเทศไทย
เกณฑ์
(ข้อสอบของแต่ละประเทศ)
สถาบันขงจื่อ
ไม่ต่ำกว่า HSK ระดับ 4
หน่วยงานตัวแทนที่จัดสอบใน
ประเทศไทยมีหลายแห่ง (สอบ
พร้อมกันทุกรอบ) เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
OJSAT โรงเรียนสอนภาษา
ไม่ต่ำกว่า JLPT ระดับ N2
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระ
บรมราชูปถัมภ์

* นอกเหนือจากเกณฑ์ผลคะแนนในส่วนของความสามารถทางภาษาอังกฤษที่กำหนดข้างต้นไว้แล้ว
ก.พ. ได้กำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
ในประเทศ (UIS) ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท (ทุนระยะที่ 2) แล้ว อาจยื่นเอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษ
ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งเคยใช้ตอนยื่นสมัครสถานศึกษาในระดับปริญญาโท
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
มาตรฐานการวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ
(1) TOEFL
(2) IELTS

ระดับคะแนนที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
ไม่ต่ำกว่า 183 คะแนน
(Computer – based)
ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5

ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
(Internet – based)

(2.2) สำเนาผลคะแนนความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามเกณฑ์ที่สำนักงาน
ก.พ. กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้
ชื่อชุดข้อสอบ
(มาตรฐานสากล)
1. ICDL Workforce Basics
2. IC3 Digital Literacy Certification
3. แบบทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล
ของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
(Thailand Professional Qualification
Institute)

หลักสูตร

เกณฑ์

1. Computer and Online Basics
2. Application Basics
1. Computing Fundamentals
2. Key Applcations
1. Level 1
2. Level 2

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ในแต่ละหลักสูตร

(3) ให้ผู้สมัคร …

-4(3) ให้ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดจัดส่งใบสมัครพร้อมทั้งแนบสำเนาผลคะแนน
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและผลคะแนนความสามารถด้านภาษาที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
(ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาผลคะแนนความสามารถทั้งสองด้านทุกฉบับ) ทางไปรษณีย์
ลงทะเบี ยนด่ วนพิ เศษ (EMS) หรื อนำส่ งเอกสารเองไปยั ง “กองการเจ้ าหน้ าที ่ กรมส่ งเสริ มการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุ จ ั กร กรุ งเทพมหานคร 10900” และเขี ยนหน้ าซองว่ า
“สมัคร HiPPS รุ่นที่ 17” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือวันที่ไปรษณีย์
ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ หรือหากผู้สมัครหรือหน่วยงานจัดส่งเอกสารเอง กรมส่งเสริมการเกษตร
จะถือวันที่ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ
3. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับ
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ
และมีผลคะแนนความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถด้านภาษาที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน
ก.พ. กำหนด ในวั น ที ่ 20 สิ ง หาคม 2564 ทางเว็ บ ไซต์ ก องการเจ้ า หน้ า ที ่ กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร
(http://person.doae.go.th) และและทางระบบเครือข่ายอินทราเน็ต SSNET (https://ssnet.doae.go.th)
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรจะประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก วั น เวลา
สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับ การคัดเลือก ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบแล้ว ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์กองการ
เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://person.doae.go.th) และทางระบบเครือข่ายอินทราเน็ต SSNET
(https://ssnet.doae.go.th)
5. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรจะประเมิ น ศั ก ยภาพและผลงานของผู ้ ส มั ค รจากใบสมั ค ร
และการสัมภาษณ์ และได้กำหนดตำแหน่งเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำกรอบสั่งสม
ประสบการณ์ (EAF) และเป็นแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ไว้จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/สำนัก (สายงาน
ด้านสนับสนุน) ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/สำนัก (สายงานด้านวิชาการเกษตร/วิชาการส่งเสริม
การเกษตร) ระดั บ สู ง ตำแหน่ ง เกษตรจั ง หวั ด ระดั บ สู ง และตำแหน่ ง ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ โดยคำนึ ง ถึ ง มิ ติ
ของการคัดเลือก รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
6. การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกของกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้ า สู ่ ร ะบบข้ า ราชการผู ้ ม าผลสั ม ฤทธิ ์ ส ู ง รุ ่ น ที ่ 17 ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ในวั น ที ่ 21
ตุ ล าคม 2564 ทางเว็ บ ไซต์ ก องการเจ้ า หน้ า ที ่ กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร (http://person.doae.go.th)
และทางระบบเครือข่ายอินทราเน็ต SSNET (https://ssnet.doae.go.th) ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้ง
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาดำเนินการจัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลให้สอดคล้องกับกรอบสั่งสม
ประสบการณ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรวางไว้ และเริ่มกระบวนการพัฒ นาตามกรอบสั่งสมประสบการณ์
รายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
7. การปฐมนิเทศ …

-57. การปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ข้าราชการผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17
ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องไปเข้ารับการปฐมนิเทศและเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามที่สำนักงาน ก.พ.
กำหนดต่อไป และให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงมีหน้าที่ในการให้ข้อมูล และรายงานผลงานในระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Inventory Profiles) สำหรับขั้นตอนการกรอกข้อ มูล
ผ่านระบบดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบในวันปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(ลงนาม)

เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สำเนาถูกต้อง

น

(นายคมกฤช อุทะโก)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร

-6รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564)
ตำแหน่งเป้าหมาย : ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/สำนัก (สายงานด้านสนับสนุน) ระดับสูง
องค์ประกอบ
1. ศักยภาพ (70)
1.1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
1.2 ความสามารถด้านภาษา
1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
- การทำงานเป็นทีม
- สภาวะผู้นำ
- วิสัยทัศน์
- การวางกลยุทธภาครัฐ
- ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน
- การคิดเชิงนวัตกรรม
- สมรรถนะเฉพาะตามลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติในกรมส่ งเสริม การเกษตร
ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของข้ า ราชการ
พลเรื อ นสามั ญ ในกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร
รวมคะแนนศักยภาพ
2. ผลงาน (30)
2.1 ผลการปฏิบตั ิราชการในรอบปีที่
ผ่านมา (2 รอบการประเมิน)
2.2 ผลงานสำคัญ 1 ปี ย้อนหลัง
รวมคะแนนผลงาน
รวมคะแนนทั้งสิน้
(1. ศักยภาพ + 2. ผลงาน)

เครื่องมือวัด

คะแนน

คะแนนผ่าน

ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผ่าน

ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านภาษา
แบบประเมินสมรรถนะ
สำนักงาน ก.พ.
ใบสมัครและสัมภาษณ์

ผ่าน

70

เกณฑ์ที่ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร
ของแต่ละชุดทดสอบ)
เกณฑ์ทสี่ ำนักงาน ก.พ. กำหนด
(ขึ้นกับแต่ละชุดข้อสอบ)
เกณฑ์ทสี่ ำนักงาน ก.พ. กำหนด
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

70

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ใบสมัครและข้อมูลจาก
ระบบ DPIS

ผ่าน

ใบสมัครและ
การสัมภาษณ์

30

ระดับดีมากขึ้นไป ทั้ง 2 รอบ
การประเมิน
(รอบ 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค. 63
และ 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

30

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

100

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
(ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)

ผ่าน

-7ตำแหน่งเป้าหมาย : ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/สำนัก (สายงานด้า นวิชาการเกษตร/วิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร) ระดับสูง
องค์ประกอบ
1. ศักยภาพ (70)
1.1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั

เครื่องมือวัด

คะแนน

คะแนนผ่าน

ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผ่าน

ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านภาษา
แบบประเมินสมรรถนะ
สำนักงาน ก.พ.
ใบสมัครและสัมภาษณ์

ผ่าน

70

เกณฑ์ที่ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร
ของแต่ละชุดทดสอบ)
เกณฑ์ทสี่ ำนักงาน ก.พ. กำหนด
(ขึ้นกับแต่ละชุดข้อสอบ)
เกณฑ์ทสี่ ำนักงาน ก.พ. กำหนด
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

70

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ใบสมัครและข้อมูลจาก
ระบบ DPIS

ผ่าน

ใบสมัครและ
การสัมภาษณ์

30

ระดับดีมากขึ้นไป ทั้ง 2 รอบ
การประเมิน
(รอบ 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค. 63
และ 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

รวมคะแนนผลงาน

30

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

รวมคะแนนทั้งสิน้
(1. ศักยภาพ + 2. ผลงาน)

100

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
(ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)

1.2 ความสามารถด้านภาษา
1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
- การทำงานเป็นทีม
- สภาวะผู้นำ
- วิสัยทัศน์
- การวางกลยุทธภาครัฐ
- ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน
- การคิดเชิงนวัตกรรม
- การมองภาพองค์รวม
- การคิดวิเคราะห์
- การสืบเสาะหาข้อมูล
- ความเข้าใจผู้อื่น
- การดำเนินการเชิงรุก
รวมคะแนนศักยภาพ
2. ผลงาน (30)
2.1 ผลการปฏิบตั ิราชการในรอบปีที่
ผ่านมา (2 รอบการประเมิน)
2.2 ผลงานสำคัญ 1 ปี ย้อนหลัง

ผ่าน

-8ตำแหน่งเป้าหมาย : ตำแหน่งเกษตรจังหวัด ระดับสูง
องค์ประกอบ
1. ศักยภาพ (70)
1.1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั

เครื่องมือวัด

คะแนน

คะแนนผ่าน

ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผ่าน

ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านภาษา
แบบประเมินสมรรถนะ
สำนักงาน ก.พ.
ใบสมัครและสัมภาษณ์

ผ่าน

70

เกณฑ์ที่ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร
ของแต่ละชุดทดสอบ)
เกณฑ์ทสี่ ำนักงาน ก.พ. กำหนด
(ขึ้นกับแต่ละชุดข้อสอบ)
เกณฑ์ทสี่ ำนักงาน ก.พ. กำหนด
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

70

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ใบสมัครและข้อมูลจาก
ระบบ DPIS

ผ่าน

ใบสมัครและ
การสัมภาษณ์

30

ระดับดีมากขึ้นไป ทั้ง 2 รอบ
การประเมิน
(รอบ 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค. 63
และ 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

รวมคะแนนผลงาน

30

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

รวมคะแนนทั้งสิน้
(1. ศักยภาพ + 2. ผลงาน)

100

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
(ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)

1.2 ความสามารถด้านภาษา
1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
- การทำงานเป็นทีม
- สภาวะผู้นำ
- วิสัยทัศน์
- การวางกลยุทธภาครัฐ
- ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน
- การคิดเชิงนวัตกรรม
- การคิดวิเคราะห์
- ความเข้าใจผู้อื่น
- การดำเนินการเชิงรุก
รวมคะแนนศักยภาพ
2. ผลงาน (30)
2.1 ผลการปฏิบตั ิราชการในรอบปีที่
ผ่านมา (2 รอบการประเมิน)
2.2 ผลงานสำคัญ 1 ปี ย้อนหลัง

ผ่าน

-9ตำแหน่งเป้าหมาย : ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
องค์ประกอบ
1. ศักยภาพ (70)
1.1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั

เครื่องมือวัด

คะแนน

คะแนนผ่าน

ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผ่าน

ชุดข้อสอบความสามารถ
ด้านภาษา
แบบประเมินสมรรถนะ
สำนักงาน ก.พ.
ใบสมัครและสัมภาษณ์

ผ่าน

70

เกณฑ์ที่ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร
ของแต่ละชุดทดสอบ)
เกณฑ์ทสี่ ำนักงาน ก.พ. กำหนด
(ขึ้นกับแต่ละชุดข้อสอบ)
เกณฑ์ทสี่ ำนักงาน ก.พ. กำหนด
(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

70

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ใบสมัครและข้อมูลจาก
ระบบ DPIS

ผ่าน

ใบสมัครและ
การสัมภาษณ์

30

ระดับดีมากขึ้นไป ทั้ง 2 รอบ
การประเมิน
(รอบ 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค. 63
และ 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

รวมคะแนนผลงาน

30

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

รวมคะแนนทั้งสิน้
(1. ศักยภาพ + 2. ผลงาน)

100

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
(ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)

1.2 ความสามารถด้านภาษา
1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูง
1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
- มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- การบริการที่ดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
- การทำงานเป็นทีม
- การมองภาพองค์รวม
- สภาวะผู้นำ
- วิสัยทัศน์
- การวางกลยุทธภาครัฐ
- ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน
- การคิดเชิงนวัตกรรม
- สมรรถนะเฉพาะตามลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติในกรมส่ งเสริม การเกษตร
ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของข้ า ราชการ
พลเรื อ นสามั ญ ในกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร
รวมคะแนนศักยภาพ
2. ผลงาน (30)
2.1 ผลการปฏิบตั ิราชการในรอบปีที่
ผ่านมา (2 รอบการประเมิน)
2.2 ผลงานสำคัญ 1 ปี ย้อนหลัง

ผ่าน

ระบบข้าราชการผูม
้ ผ
ี ลสัมฤทธิส
ู
์ ง
High Performance and Potential System

HiPPS

รับสมัคร

กรมส่งเสริมการเกษตร

คัด
คุณสมบัติ

รุ่นที่ 17

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เลือก คนดี คนเก่ง เพื่ อจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ
แ ล ะ มี ผ ล ง าน ที่ ก่ อใ ห้ เกิ ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต่ อภ า ร กิ จ ข อง รั ฐ
ได้ รั บ การพั ฒนา และสามารถเจริ ญ ก้ า วหน้ า และเติ บโตเป็ น
ข้ า ราชการระดั บ สู ง ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพในเวลาที่ เ หมาะสม
จากระดับปฏิบัติการจนถึงระดับ “ชานาญการพิ เศษ”

ในตาแหน่งที่ครองอยู่ ได้ภายใน 2 - 10 ปี

เป็นข้าราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ระดับปฏิบต
ั ก
ิ ารหรือชานาญการ
วุฒิ ป.ตรี อายุราชการ 2 ปี หรือ
วุฒิ ป.โท/เอก อายุราชการ 1 ปี
่ รมส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบต
ั ง
ิ านทีก
อย่างน้อย 1 ปี นับถึง 31 ส.ค. 64

่ ระจักษ์และ
มีผลงานโดดเด่นเป็นทีป
้ ไป
มีผลการปฏิบต
ั ริ าชการดีมากขึน
ติดต่อกัน 2 รอบการประเมิน
มีความรูแ้ ละทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศในระดับดีมากและ
ด้านคอมพิ วเตอร์ในระดับใช้งานได้ดี
มีศักยภาพทีเ่ หมาะสมสาหรับ
การพั ฒนา
มีความประพฤติดี ปฏิบต
ั ง
ิ านอยูใ่ น
จรรยาและระเบียบวินย
ั

รายละเอียด
HiPPS DOAE

ขั้นตอนการรับสมัคร
สานักงาน ก.พ. เปิดระบบ
ให้กรอกใบสมัคร

มีนาคม 2564



กรมฯ รับสมัครและส่งรายชื่อพร้อมผล
คะแนนเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษา ไป ก.พ.
เพื่ อประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์



บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2564
ก.พ. ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โดยแบบประเมินสมรรถนะ ก.พ.

15 กันยายน 2564
กรมส่งเสริมการเกษตรดาเนินการ
คัดเลือกผู้ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จาก ก.พ.




ตุลาคม 2564
กรมฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 17

21 ตุลาคม 2564



สอบถามเพิ่ มเติม
โทร. 0 2579 9520
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มพั ฒนาระบบงานและอัตรากาลัง

