
 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมชลประทาน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมชลประทาน  ท่ี  กษ  ๐๓๒๙/๘๓๘ ลงวันท่ี ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ี อก ๐๒๑๐(๓)/๕๑๒ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ8อุตสาหกรรม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ8อุตสาหกรรม ท่ี อก ๐๗๐๑/๑๖๑๔ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมQในราชการไทย รุQนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการวุฒิสภา 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ท่ี  สว  ๐๐๑๕/๔๑๓  ลงวันท่ี  ๓  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนสQงและจราจร 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนการขนสQงและจราจร  ท่ี  คค  ๐๘๐๑.๒/๓๐๙  

ลงวันท่ี  ๓  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ข้ันตอนท่ี ๒... 

ด"วนที่สุด 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเก่ียวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGอำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร8การคGา 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร8การคGา  ท่ี พณ ๑๑๐๑/๒๖๖ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนท่ี ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ท่ี กค ๐๒๐๕.๓/๑๙๕๐ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ท่ี  กค  ๐๘๐๑.๓/๕๘๙  

ลงวันท่ี ๕  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ข้ันตอนท่ี ๒... 

ด"วนที่สุด 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGอำนวยการสำนักขQาวกรองแหQงชาติ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักขQาวกรองแหQงชาติ  ท่ี  นร  ๐๖๑๕/๔๗๕ ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมทางหลวงชนบท  ท่ี  คค  ๐๗๐๑.๓/๑๓๙๐ ลงวันท่ี ๔  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จส้ินแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ  ท่ี  นร  ๑๑๒๒/๗๓๒  

ลงวันท่ี ๔  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ข้ันตอนท่ี ๒... 

ด"วนที่สุด 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเก่ียวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติ ดQวนท่ีสุด  

ท่ี  ดศ  ๐๔๐๓.๑/๔๙๙ ลงวันท่ี ๙  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพ่ือฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมเจรจาการคGาระหวQางประเทศ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมเจรจาการคGาระหวQางประเทศ  ท่ี  พณ ๐๖๐๑/๓๕๕ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนท่ี ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหQงชาติ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหQงชาติ  ท่ี  สม  ๐๐๐๑/ ๒๗๔  

ลงวันท่ี ๘  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ท่ีกำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมธุรกิจพลังงาน  ท่ี  พน  ๐๔๐๑.๓/๓๐๑๐ ลงวันท่ี ๘  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมคุGมครองสิทธิและเสรีภาพ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมคุGมครองสิทธิและเสรีภาพ ดQวนท่ีสุด ท่ี  ยธ  ๐๔๐๑/๕๓๗  

ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายช่ือผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมทรัพยากรธรณี ดQวนท่ีสุด ท่ี  ทส ๐๕๐๑/๕๑๐ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนท่ี ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมราชทัณฑ8 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมราชทัณฑ8  ท่ี  ยธ ๐๗๐๗.๓/๓๓๒๕ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนท่ี ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGวQาการตรวจเงินแผQนดิน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผQนดิน  ท่ี  ตผ ๐๐๑๖/๐๓๖๙ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมบังคับคดี 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมบังคับคดี  ท่ี  ยธ  ๐๕๑๐/๐๙๗ ลงวันท่ี ๑๐  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร8บริการ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมวิทยาศาสตร8บริการ  ท่ี  อว  ๐๓๐๑/๑๗๗๔ ลงวันท่ี ๙  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมการขนสQงทางราง 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมการขนสQงทางราง  ท่ี  คค  ๐๙๐๑.๔/๑๗๕ ลงวันท่ี ๙  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ท่ี  นร  ๐๙๐๑/๒๑๒ ลงวันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการขGาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ี  ศธ  ๐๒๐๖.๑/๙๒  

ลงวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมศุลกากร 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมศุลกากร  ท่ี  กค  ๐๕๑๖/๒๓๘๐ ลงวันท่ี ๑๐  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ประธานกรรมการ บริษัท ราชศักด์ิไทย จำกัด 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือบริษัท ราชศักด์ิไทย จำกัด  ท่ี  รศท.ส.๒-๐๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๕  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการ กศน. 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงาน กศน. ดQวนท่ีสุด ท่ี  ศธ  ๐๒๑๐.๑๑๘/๙๘๐ ลงวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม  ท่ี  ทส  ๐๒๒๕/๖๖๙  

ลงวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดQวน ท่ี  ปง  ๐๐๐๙.๕/๘๕๒  

ลงวันท่ี ๑๖  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ท่ี รง ๐๒๐๔.๔/๕๒๐ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการ กสทช. 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงาน กสทช. ดQวนท่ีสุด ท่ี  สทช ๒๑๐๘/๕๒๒๗ ลงวันท่ี ๑๖  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานศาลปกครอง  ท่ี  ศป  ๐๐๒๗/๔๕๕ ลงวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเก่ียวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานประกันสังคม ดQวนท่ีสุด ท่ี รง ๐๖๓๔/๖๑๕๘  ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGวQาการธนาคารแหQงประเทศไทย 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือธนาคารแหQงประเทศไทย  ท่ี  สพบ.(๐๒) ๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ช้ัน ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดQวนท่ีสุด ท่ี  ยธ  ๐๒๐๐๙/๑๓๐๒  

ลงวันท่ี ๑๕  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย8และตลาดหลักทรัพย8 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย8และตลาดหลักทรัพย8 ท่ี กลต.ทบ.๗๑๖/๒๕๖๔  

ลงวันท่ี ๑๖  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จส้ินแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ท่ีกำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการสQงเสริมการลงทุน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสQงเสริมการลงทุน ดQวนท่ีสุด ท่ี  นร  ๑๓๐๑.๐๔/๙๕  

ลงวันท่ี ๑๖  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเก่ียวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพย8สินทางป�ญญา 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมทรัพย8สินทางป�ญญา ดQวนมาก ท่ี พณ ๐๗๐๑/๖๓๘ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมสQงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมสQงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ท่ี  พม  ๐๗๐๑/๐๖๘๒  

ลงวันท่ี ๑๖  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ท่ี สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๓๒๓  ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพ่ือฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  กรรมการผูGอำนวยการใหญQ บริษัท ทQาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือบริษัท ทQาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ท่ี  ทอท. ๒๓๐๗/๒๕๖๔  

ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนท่ี ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมสQงเสริมการคGาระหวQางประเทศ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมสQงเสริมการคGาระหวQางประเทศ ท่ี พณ ๐๙๐๑.๕/๖๗๖ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเก่ียวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ประธานกรรมการหอการคGาไทยและสภาหอการคGาไทย 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือหอการคGาไทย  ท่ี  พคค/จว/๐๑๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมธนารักษ8 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมธนารักษ8 ดQวนท่ีสุด ท่ี  กค  ๐๓๐๘/๒๖๗๓ ลงวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGท่ีไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ข้ันตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาฝUมือแรงงาน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมพัฒนาฝUมือแรงงาน ดQวนท่ีสุด ท่ี รง ๐๔๐๓/๐๑๑๓๒ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGอำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานกิจการยุติธรรม  ท่ี  ยธ  ๐๙๐๑/๓๐๒ ลงวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพ่ือฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดQวนท่ีสุด ท่ี  นร  ๐๔๐๑.๓/๒๐๔๗  

ลงวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกรุงเทพมหานคร 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรุงเทพมหานคร ดQวนท่ีสุด ท่ี  กท ๐๔๐๑/๖๑๒ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ท่ี พน ๐๖๐๑/๓๑๓ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมสรรพสามิต ดQวนมาก ท่ี  กค  ๐๖๑๘/๕๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๖  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเก่ียวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ท่ี พม ๐๓๐๑/๑๙๑๑  ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมสQงเสริมการเกษตร 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมสQงเสริมการเกษตร ดQวนท่ีสุด ท่ี กษ ๑๐๐๘/๑๖๓๗ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ช้ัน ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมอุตุนิยมวิทยา  ท่ี  ดศ  ๐๓๐๑/๔๙๓ ลงวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร8การแพทย8 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมวิทยาศาสตร8การแพทย8 ดQวนท่ีสุด ท่ี สธ ๐๖๐๑.๐๒/๘๘๓ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนท่ี ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงพลังงาน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ดQวนท่ีสุด ท่ี  พน  ๐๒๐๑/๓๖๐  

ลงวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการ ป.ป.ช. 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ดQวนท่ีสุด ท่ี  ปช  ๐๐๓๘/๐๑๑๙ ลงวันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ดQวนท่ีสุด ท่ี  กษ  ๑๒๐๒/๘๘๔  

ลงวันท่ี ๑๘  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพ่ือฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ8 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมประชาสัมพันธ8 ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๒๐๓.๐๓/๔๖๗ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน  ท่ี  อว  ๐๖๑๐(๒)/๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลGอม ท่ี ทส ๑๐๐๑.๓/๒๓๑๖  

ลงวันท่ี ๑๘  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการทQองเท่ียวและกีฬา 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการทQองเท่ียวและกีฬา ดQวนท่ีสุด ท่ี  กก  ๐๒๐๑/๖๘๕  

ลงวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคล่ืนลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหQงชาติ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหQงชาติ  ท่ี  สช.กบ.  ๐๑๗๕/๒๕๖๔  

ลงวันท่ี ๒๒  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการ ก.พ.ร. 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.  ท่ี  นร  ๑๒๐๗/๔๕๕ ลงวันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมการขนสQงทางบก 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมการขนสQงทางบก  ท่ี  คค  ๐๔๐๕.๕/๓๐๙๕ ลงวันท่ี ๑๘  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ   

ท่ี  กร ๐๐๐๗/๔๕๐  ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายช่ือผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม ดQวนท่ีสุด  

ท่ี  อว  ๐๒๐๑.๒/๒๗๒๙ ลงวันท่ี ๑๖  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมสุขภาพจิต ดQวนท่ีสุด ท่ี  สธ  ๐๘๐๓.๔/๖๗๔ ลงวันท่ี ๑๘  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGอำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร8 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสถาบันนิติวิทยาศาสตร8  ท่ี  ยธ ๑๐๐๑/๗๐๒ ลงวันท่ี ๑๘  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมศิปากร 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมศิลปากร ดQวนท่ีสุด ท่ี  วธ  ๐๔๐๑/๖๑๔ ลงวันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จส้ินแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมสQงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลGอม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมสQงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลGอม ดQวนท่ีสุด ท่ี  ทส  ๐๘๐๑/๒๐๐๒  

ลงวันท่ี ๑๙  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดQวนท่ีสุด ท่ี  มท  ๐๒๐๗/๒๕๓๖  

ลงวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ท้ังนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาท่ี หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ ดQวนท่ีสุด ท่ี พน ๐๓๐๑/๔๑๑  ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท่ี วธ ๐๒๐๓.๕/๖๙๖ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมควบคุมมลพิษ  ท่ี  ทส  ๐๓๐๑/๒๓๔๘ ลงวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการ ก.พ. 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี  นร ๑๐๐๗.๔/๒๙๓  ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลท่ีแจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ดQวนท่ีสุด ท่ี ปป ๐๐๐๑.๑๐/๒๓๓  ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมวิชาการเกษตร ท่ี กษ ๐๙๐๒/๘๐๑  ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดQวนท่ีสุด ท่ี  สธ  ๐๒๐๘.๐๕/๓๙๙๔  

ลงวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี ศธ ๐๖๐๕/๑๐๙๕ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGอำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรQวมสมัย 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรQวมสมัย ดQวนท่ีสุด ท่ี วธ ๐๖๐๑/๑๗๔ ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามส่ิงที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมอนามัย 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมอนามัย ดQวน ท่ี  สธ  ๐๙๐๒.๐๔/๑๓๘๕ ลงวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพ่ือฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมการแพทย8 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมการแพทย8  ท่ี  สธ  ๐๓๐๓/๔๖๗ ลงวันท่ี ๒๒  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8 ดQวนมาก  

ท่ี  พม ๐๒๐๑/๒๖๒๑  ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมการปกครอง ดQวนท่ีสุด ท่ี  มท  ๐๓๐๒.๒/๔๘๔๓ ลงวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี  ศธ  ๐๔๐๐๙/๙๕๔  

ลงวันท่ี ๒๒  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ท้ังนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาท่ี หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพากร 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมสรรพากร ดQวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๗๐๗/๑๐๐๙  ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอช่ือใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง  ท่ี มท ๐๗๐๒.๓/๒๕๒๐  ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ดQวนมาก ท่ี ยธ ๑๑๐๔/๔๘๙๒  ลงวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดQวนท่ีสุด ท่ี ศธ  ๐๒๐๑.๔/๓๑๘๓  

ลงวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ท่ี  ยธ  ๐๘๐๑.๕/๓๙๘ ลงวันท่ี ๒๒  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ท่ีกำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ท่ี พม ๐๖๐๑/๒๒๘๙  ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในข้ันตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามส่ิงที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๑๐๒/๑๔๑๓  

ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งน้ี รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมพัฒนาท่ีดิน  ท่ี  กษ  ๐๘๐๒/๒๙๕ ลงวันท่ี ๒๒  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGวQาการการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหQงประเทศไทย 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหQงประเทศไทย  ท่ี  กฟผ. S๑๑๒๐๒/๑๘๑๓๐  

ลงวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคGา 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการคGา ดQวนท่ีสุด ท่ี พณ ๐๘๐๑/๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันท่ี ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ท่ี พม ๐๕๐๑/๕๓๔ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ี มท ๐๖๐๓/๑๕๘๐ ลงวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในข้ันตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมควบคุมโรค ดQวนท่ีสุด ท่ี สธ ๐๔๐๖/๙๕๙  ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง  ท่ี  กค  ๐๔๑๘.๓/๑๐๓๑๗ ลงวันท่ี ๒๔  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ8พลังงาน 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ8พลังงาน ดQวนท่ีสุด ท่ี  พน  ๐๕๐๑/๑๒๒๙  

ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ช้ัน ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว8 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือกรมปศุสัตว8 ดQวนท่ีสุด ท่ี  กษ  ๐๖๐๒/๕๒๐๔ ลงวันท่ี ๒๔  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามส่ิงที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ  

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซึ่งมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันท่ี... 

ด"วนที่สุด 



ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 

อีเมล phornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

- ๒ - 

 



 
 
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๓   มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง แจGงรายชื่อผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ 

ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน  ผูGอำนวยการ อพท. 

อGางถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดQวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕  ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

 ๒. หนังสือองค8การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการทQองเท่ียวอยQางย่ังยืน (องค8การมหาชน) ดQวนท่ีสุด  

ท่ี กก ๕๓๐๑/๓๒๘ ลงวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ8  ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๑. รายช่ือผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๒. หลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือก 

 ๓. กำหนดการคัดเลือก ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

 ๔. ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

  ตามหนังสือที่อGางถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ขอใหGสQวนราชการและหนQวยงานตQาง ๆ พิจารณาสQง

ขGาราชการผูGมีศักยภาพสูงของหนQวยงาน ผูGซึ่งดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ อายุไมQเกิน 

๔๕ ปU หรือ ขGาราชการผูGซ่ึงดำรงตำแหนQงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไมQเกิน ๓๘ ปU หรือเจGาหนGาท่ี

ของรัฐในหนQวยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทQา สมัครเขGารับ 

การคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผูGนำคลื่นลูกใหมQในราชการไทย รุQนที่ ๒๖ ประจำปUงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดรับสมัครระหวQางวันท่ี ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ8 ๒๕๖๔  ตQอมาสQวนราชการ/

หนQวยงาน ไดGพิจารณาสQงรายช่ือผูGสมัครใหGสำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือท่ีอGางถึง ๒ แลGว น้ัน 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดGตรวจสอบคุณสมบัติผูGที่ไดGรับการเสนอชื่อใหGสมัครเขGารับการคัดเลือก 

ซึ่งไดGนำสQงเอกสารใบสมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสิ้นแลGว จึงขอแจGงรายช่ือ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกเพื่อฝeกอบรมในหลักสูตรดังกลQาวรายละเอียดตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๑  ในการน้ี  

ผูGมีคุณสมบัติซ่ึงมีรายช่ือท่ีระบุจะตGองเขGารQวมกิจกรรมการคัดเลือกใน ๒ ข้ันตอน ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.)  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑ 

อาคาร ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ทั้งนี้ รายชื่อผูGมีสิทธิ์เขGารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ และกำหนดการคัดเลือก จะแจGงใหG

ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยจะแจGงผูGสมัครเขGารับการคัดเลือกทางอีเมลที่แจGงไวGในระบบ

ลงทะเบียนกลาง และแจGงหนQวยงานตGนสังกัดทราบ 

ด"วนที่สุด 

ข้ันตอนท่ี ๒... 



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดGวยวิธีการศูนยLการประเมิน (Assessment Center Method)  

ผูGผQานการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๑ ตามเกณฑ8ที่กำหนด เขGารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเขGารับการคัดเลือก

ระหวQางวันที่ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ผูGสมัคร ๑ คน เขGารับการคัดเลือก 

๒ วัน คือ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ หรือ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔) 

ดังมีรายละเอียดหลักเกณฑ8และวิธีการคัดเลือกปรากฏตามส่ิงท่ีสQงมาดGวย ๒ 

ผูGมีคุณสมบัติเขGารับการคัดเลือกจะตGองเขGารับการทดสอบตามวันเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 

กำหนด รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบปรากฏตามสิ่งที่สQงมาดGวย ๓ และ ๔ ตามลำดับ กรณีบุคคลเขGารับการคัดเลือกไมQครบถGวนตาม

กิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวQาสละสิทธ์ิเขGารับการคัดเลือกมาต้ังแตQตGน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตใหGขGาราชการ เจGาหนGาที่ หรือพนักงาน 

ในสังกัดเขGารับการรับคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีระบุดGวย จะขอบคุณย่ิง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                    
 

 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต8) 

           ผูGอำนวยการสถาบันพัฒนาขGาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                               เลขาธิการ ก.พ. 
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โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 

โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙, ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
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โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 

- ๒ - 

 


