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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมประชาสัมพันธ� 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมประชาสัมพันธ� ที่ นร ๐๒๐๓.๐๓/๑๖๘ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๔๐๑.๓/๐๔๙๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๑๒/ท๑๑๒๓๕ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ท่ี นร ๑๑๒๒/๑๕๖  
ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๑/๓๑ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๘.๓/๑๘๘๒ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมศุลกากร 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมศุลกากร ที่ กค ๐๕๑๖/๖๙๒ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมสรรพากร 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมสรรพากร ท่ี กค ๐๗๐๗/๒๑๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมวิทยาศาสตร�บริการ ที่ อว ๐๓๐๑/๓๗๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมปศุสัตว� 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมปศุสัตว� ที่ กษ ๐๖๐๒/๙๓๙ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่ี กษ ๑๓๐๑/๑๓๕ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมการขนส6งทางบก 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมการขนส6งทางบก ท่ี คค ๐๔๐๕.๕/๒๕๓ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมท6าอากาศยาน 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมท6าอากาศยาน ที่ คค ๐๕๐๑/๒๐๖ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมทางหลวง 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมทางหลวง ท่ี คค ๐๖๐๐๖/๒๔๖ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ ดศ ๐๒๐๑.๔/๑๒๘  
ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู)อำนวยการสำนักงานสถิติแห6งชาติ 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานสถิติแห6งชาติ ท่ี ดศ ๐๕๐๑/๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมทรัพยากรธรณี ที่ ทส ๐๕๐๑/๔๕๘๕ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมส6งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล)อม 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมส6งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล)อม ที่ ทส ๐๘๐๑/๒๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธบิดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมธุรกิจพลังงาน ที่ พน ๐๔๐๑/๒๕๐ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ปลัดกระทรวงพาณิชย� 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� ท่ี พณ ๐๒๐๕/๑๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมการค)าต6างประเทศ 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมการค)าต6างประเทศ ท่ี พณ ๐๓๐๑/๙๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค)า 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค)า ท่ี พณ ๐๘๐๑/๗๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมส6งเสริมการค)าระหว6างประเทศ 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมส6งเสริมการค)าระหว6างประเทศ ท่ี พณ ๐๙๐๑.๕/๐๐๗๒ ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู)อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค)า 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค)า ท่ี พณ ๑๑๐๑/๑๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมปiองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมปiองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท ๐๖๐๓/๓๗๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมคุมประพฤติ ท่ี ยธ ๐๓๒๖/๐๐๔๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมบังคับคดี 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมบังคับคดี ที่ ยธ ๐๕๑๐/๐๐๔ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  
และ ท่ี ยธ ๐๕๑๐/๐๘๐ ลงวนัท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมราชทัณฑ� 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมราชทัณฑ� ที่ ยธ ๐๗๐๗.๓/๕๘๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู)อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร� 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสถาบันนิติวิทยาศาสตร� ท่ี ยธ ๑๐๐๑/๑๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ปลัดกระทรวงแรงงาน 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท่ี รง ๐๒๐๔.๔/๑๔๖ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมการจัดหางาน 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมการจัดหางาน ที่ รง ๐๓๐๕.๒/๑๔๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานประกันสังคม ที่ รง ๐๖๓๔/๔๗๒๖๑ ลงวนัท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู)อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร6วมสมัย 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร6วมสมัย ท่ี วธ ๐๖๐๑/๒๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   เลขาธิการสภาการศึกษา 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ท่ี ศธ ๐๓๐๑/๔๒๔๓ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๔๓ ลงวันที่  
๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ และ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๗๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ศธ ๐๒๐๘.๐๕/๙๖๕ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมการแพทย� 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมการแพทย� ที่ สธ ๐๓๐๓/๖๓ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� ที่ สธ ๐๖๐๑.๐๒/๑๙๖ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  



 - ๒ -

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   เลขาธิการสภาผู)แทนราษฎร 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู)แทนราษฎร ท่ี สผ ๐๐๐๔/๓๓ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานศาลปกครอง ท่ี ศป ๐๐๒๗/๘๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู)ว6าการธนาคารแห6งประเทศไทย 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือธนาคารแห6งประเทศไทย ท่ี สพบ. (๐๒) ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู)อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห6งชาติ 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห6งชาติ ท่ี อว ๖๐๐๑/๐๔๔๖  
ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู)อำนวยการองค�การเภสัชกรรม 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือองค�การเภสัชกรรม ที่ สธ ๕๑๐๐/๗๑ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  



 - ๒ -

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   กรรมการผู)จัดการใหญ6 บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จำกัด (มหาชน) 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือบริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จำกัด (มหาชน) ท่ี EBMO ๐๕๑/๒๕๖๔  
ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ประธานหอการค)าไทย 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือหอการค)าไทย ท่ี พคค./จว./๐๐๓/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   ผู)ว6าการการไฟฟiาฝsายผลิตแห6งประเทศไทย 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือการไฟฟiาฝsายผลิตแห6งประเทศไทย� ท่ี กฟผ. S๑๑๒๑๑๖๐/๒๙๑๐  
ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมอนามัย 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๔/๓๒๒ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  



 - ๒ -

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่ี ยธ ๐๘๐๑.๕/๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๓๑๘/๒๙๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ)มครองแรงงาน 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมสวัสดิการและคุ)มครองแรงงาน ที่ รง ๐๕๐๗/๒๓๙ ลงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 
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สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๔๔๒๕ ๔๙๔๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com  
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ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๐๒.๓/๕๓๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต6อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ และ ๑๗๕๕ 
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 - ๒ -

 
ที่  นร ๑๐๑๓.๑/๔๐  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

 ๒๑  กุมภาพันธ�  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   แจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน   อธิบดีกรมส6งเสริมอุตสาหกรรม 

อ)างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือกรมส6งเสริมอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๔๐๑/๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๙ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นท่ี ๒๗ 
 ๔. แบบตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อ)างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู)มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู )นำคลื ่นลูกใหม6ในราชการไทย  
รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดส6งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ1กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรดังกล6าว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
ความละเอียดแจ)งแล)ว นั้น 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว  
จึงขอแจ)งรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ 6นที่ ๒๗ 
ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ คน และรายชื่อสำรอง จำนวน ๑๐ คน รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๒ 
มาเพ่ือทราบ และขอให)ดำเนินการเก่ียวกับผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม ดังนี้ 
 ๑. แจ)งผลการพิจารณาคัดเลือกให)ทราบและอนุญาตให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรม 
ตามรายชื่อดังกล6าวเข)ารับการฝ1กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นำคลื่นลูกใหม6ในราชการไทย รุ6นที่ ๒๗ ประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว6างวันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน ก.พ. และต6างจังหวัด 
รวมทั้งผ6านสื่ออิเล็กทรอนิกส� โดยมีกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติ 
ให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมเดินทางไปฝ1กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ 
ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการด)วย 
           /๒. แจ)งให)... 



 - ๒ -

สิ่งท่ีส6งมาด)วย ๑-๖ 

๒. แจ)งให)ผู)มีสิทธิ์เข)ารับการฝ1กอบรมดำเนินการดังต6อไปน้ี 
  ๒.๑ แจ)งการตอบรับเข)ารับการฝ1กอบรมตามสิ่งที่มาด)วย ๔ ให)สำนักงาน ก.พ. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมล�ด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)มีสิทธิ์เข)ารับ
การฝ1กอบรมมีเหตุขัดข)องไม6อาจเข)ารับการฝ1กอบรมได) หรือไม6แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวันและเวลา 
ที่กำหนด ถือว6าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ1กอบรม และสำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู6ในรายชื่อสำรองขึ้นมา
ทดแทนตามลำดับ 
  ๒.๒ จัดทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ผ6าน https://bit.ly/3uJLm69 ภายในวันที่ ๒ - ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งท่ีส6งมาด)วย ๕ 

 
  ๒.๓ ศึกษาด)วยตนเองในกิจกรรมการศึกษาก6อนการฝ1กอบรม (Pre-work) โดยให) 
ผู)เข)ารับการฝ1กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ6าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต6วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ให)แล)วเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงที่ส6งมาด)วย ๖ 

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ1กอบรมในต6างจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝ1กอบรมตามสิ่งที ่ส6งมาด)วย ๓ โดยเบิกจ6ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว6าด)วยค6าใช)จ6ายในการฝ1กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว6างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สำหรับค6าเบี้ยเลี้ยง ค6าเช6าที่พักและค6าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว6างสถานที่พัก 
กับสถานท่ีจัดฝ1กอบรม และค6าใช)จ6ายอ่ืน ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส6วนราชการและหน6วยงานเปPนผู)รับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส6วนที่เก่ียวข)องต6อไปด)วย จะขอบคุณยิ่ง 

          ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
               (นางอรวรรณ  คงธนขันติธร) 

           ผู)อำนวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
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