
ที ่นร ๑๐๐๓/๑๙๖   สำนักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 

         ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 
 

เรื่อง ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที ่๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาประกาศสำนั กงาน ก.พ. เรื่ อง การขยายระยะเวลารับสมั ครคั ดเลื อกข้ าราชการพลเรือน 

สามัญเขา้สู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น  

 เนื่องจากสถานการณ์การกระจายตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – 19) ประกอบ
กับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตทุกท้องที่ทั่ วราชอาณาจักร ตั้ งแต่วันที่  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  
ส่งผลต่อการดำเนินการสอบวัดความสามารถทางภาษาต่างประเทศ และความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ฯ  สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเห็นควร 
ขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือก จึงขอนำส่งสำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลา 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง  

   ขอแสดงความนับถือ 

  

   

   (นางสาวอลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
   ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 
   ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.   

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๐๓, ๖๘๑๒, ๖๘๑๕   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖  

ด่วนที่สุด 

 

- สำเนา 
ด่วนที่สุด 



 

 

   

  

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เร่ือง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 

เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

---------------------------------------- 

  ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน 
สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ นั้น  

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินการทดสอบเพ่ือวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และความด้านสามารถทางภาษา 
เนื่องจากผลคะแนนการวัดความสามารถดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้ สำนักงาน ก.พ.  
จึงเห็นควรขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓(ลงชื่อ)     

  (ลงชื่อ)            ชุติมา  หาญเผชิญ 

 

                          (นางชุติมา  หาญเผชิญ) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

 

 

(สำเนา) 

สำเนาถูกต้อง 
 

 

(นางสาวปาณพร  สมบัติเปี่ยม) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 



 

 

กรอบระยะเวลาดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที ่ กิจกรรม เดมิ ใหม่ 

๑ ส่วนราชการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ 
พลเรือนสามัญเพ่ือเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ของส่วนราชการ 

มีนาคม – สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

มีนาคม – ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

๒ สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการประเมินคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ 

(๑) สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือไปยังส่วนราชการ 

เพ่ือแจ้งวัน เวลา และสถานที่ประเมิน 

(๒) ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ที่จะเข้ารับการ 

ประเมินฯ* มายังสำนักงาน ก.พ.  
(๓ ) สำนั กงาน  ก .พ . จัดประเมินคุณ ลักษณ ะ 

ทีพึ่งประสงค ์โดยแบบประเมินสมรรถนะ 

 

(๔) สำนักงาน ก.พ. แจ้งผลคะแนนไปยังส่วนราชการ 

 

 

ภายในสิ้นเดือน 

เมษายน ๒๕๖๓ 

ภายในวันที่  
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  
(กำหนดเพียง ๑ วัน) 
ภายในสิ้นเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 

ภายในสิ้นเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ภายในวันที่  
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

(กำหนดเพียง ๑ วัน) 
ภายในสิ้นเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๓ ส่วนราชการส่ งเอกสารที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนดตาม
ประกาศฯ และรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖  
ให้สำนักงาน ก.พ. พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล 
และสถานภาพการเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู ง 
ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาตามกรอบ
การสั่ งสมประสบการณ์ตั้งแต่ เดือนมกราคม ๒๕๖๔  
เป็นต้นไป 

ภายในวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

ภายในวันที่  
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔ สำนักงาน ก.พ. แจ้งกำหนดการจัดปฐมนิเทศข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ 

ภายในวันที่  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ภายในวันที่  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

* หมายเหตุ : ต้องมีผลคะแนนความสามารถทางเทคโนโลยดีิจิทัลและความสามารถทางภาษาทีผ่่านเกณฑ์แล้วประกอบ 

จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 



 

 

    ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการส่งเอกสารตามข้อ ๓.๓ ของประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ฉบับลงวันที ่๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้  

   ๑. สำเนาประกาศรับสมัครของส่วนราชการ 
   ๒. สำเนาประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ของส่วนราชการ 

   ๓. ใบสรุปเกณฑ์การคัดเลือกและผลคะแนน 

   ๔. กรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของส่วนราชการ และกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์รายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาตามกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

ไปยังศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ 
(EMS)) สำนักงาน ก.พ. จะถือเป็นวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการนำส่งเอง 
สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ  
 

- ๒ - 



                                   
ลำดับที ่

เรียน 

1.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

2.  ปลัดกระทรวงการคลัง 

3.  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

4.  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

5.  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

6.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7.  ปลัดกระทรวงคมนาคม 

8.  ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

10.  ปลัดกระทรวงพลังงาน 

11.  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

12.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

13.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

14.  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

15.  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

16.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

17.  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

18.  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

19.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

20.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

21.  ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

22.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

23.  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

24.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

25.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

26.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

27.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

28.  เลขาธิการสภาการศึกษา 

29.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

30.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



31.  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

32.  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

33.  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

34.  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

35.  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

36.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

37.  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

38.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

39.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

40.  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

41.  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

42.  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

43.  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

44.  อธิบดีกรมธนารักษ์ 

45.  อธิบดีกรมบญัชีกลาง 

46.  อธิบดีกรมศุลกากร 

47.  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

48.  อธิบดีกรมสรรพากร 

49.  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

50.  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

51.  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

52.  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

53.  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

54.  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

55.  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 

56.  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

57.  อธิบดีกรมพลศึกษา 

58.  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

59.  อธิบดีกรมชลประทาน 

60.  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

61.  อธิบดีกรมประมง 

62.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



63.  อธิบดีกรมการข้าว 

64.  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

65.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

66.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

67.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

68.  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

69.  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

70.  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

71.  อธิบดีกรมหม่อนไหม 

72.  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

73.  อธิบดีกรมเจ้าท่า 

74.  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

75.  อธิบดีกรมท่าอากาศยาน 

76.  อธิบดีกรมทางหลวง 

77.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

78.  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

79.  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

80.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

81.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

82.  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

83.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

84.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

85.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

86.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

87.  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

88.  อธิบดีกรมป่าไม้ 

89.  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

90.  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

91.  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

92.  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

93.  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

94.  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 



95.  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

96.  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

97.  อธิบดีกรมการค้าภายใน 

98.  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

99.  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

100. อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

101. อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

102. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

103. อธิบดีกรมการปกครอง 

104. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

105. อธิบดีกรมที่ดิน 

106. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

107. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

108. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

109. อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

110. อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

111. อธิบดีกรมบังคับคดี 

112. อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

113. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

114. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

115. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม 

116. ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

117. อธิบดีกรมการจัดหางาน 

118. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

119. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

120. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

121. อธิบดีกรมการศาสนา 

122. อธิบดีกรมศิลปากร 

123. อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

124. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

125. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

126. เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 



127. อธิบดีกรมการแพทย์ 

128. อธิบดีกรมควบคุมโรค 

129. อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

130. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

131. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

132. อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

133. อธิบดีกรมอนามัย 

134. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

135. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

136. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

137. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

138. เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

139. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

140. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 


