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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๔๐๑.๓/๐๘๖๘ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร ๐๕๑๒/ท๘๘๘ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการขJาราชการพลเรือน 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการขJาราชการพลเรือน ท่ี นร ๑๐๐๗.๔/๗๒  ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหOงชาติ 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแหOงชาติ ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๔๐๑/๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหOงชาติ ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๑๒๒/๓๕๑  

     ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับ… 

สำเนา 
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จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ปลัดกระทรวงการคลัง 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดOวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๒๐๕.๓/๑๑๒๔ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดOวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๒๐๗.๕/๐๑๓๐๒ ลงวันท่ี 

     ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับ… 

สำเนา 
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จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ท่ี วธ ๐๒๐๓.๕/๓๒๖ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร: วิจัยและนวัตกรรม 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร: วิจัยและนวัตกรรม  

     ดOวนมาก ท่ี อว ๐๒๐๑.๒/๓๑๒ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับ… 

สำเนา 
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จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการสภาการศึกษา 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดOวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๓๐๑/๒๓๓ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดOวนท่ีสุด ท่ี สธ ๐๒๐๘.๐๕/๑๘๑๓ ลงวันท่ี  

     ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับ… 

สำเนา 
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จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมสรรพากร 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมสรรพากร ท่ี กค ๐๗๐๗/๓๒๙ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผูJอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ท่ี กค ๐๘๐๑.๓/๒๒๘ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี 

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมชลประทาน 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมชลประทาน ท่ี กษ ๐๓๒๙/๗๓๔ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมประมง 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมประมง ท่ี กษ ๐๕๐๓.๗/๓๒๕ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมวิชาการเกษตร ท่ี กษ ๐๙๐๒/๕๑๒ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมสOงเสริมการเกษตร 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมสOงเสริมการเกษตร ดOวนท่ีสุด ท่ี กษ ๑๐๐๘/๘๓๘ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมทางหลวง 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมทางหลวง ท่ี คค ๐๖๐๐๖/๖๙๔ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผูJอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ท่ี พน ๐๖๐๑/๕๑ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมการคJาภายใน 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมการคJาภายใน ท่ี พณ ๐๔๐๑/๙๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมเจรจาการคJาระหวOางประเทศ 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมเจรจาการคJาระหวOางประเทศ ท่ี พณ ๐๖๐๑/๒๑๓ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผูJอำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร:การคJา 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร:การคJา ท่ี พณ ๑๑๐๑/๑๔๕ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมการปกครอง 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมการปกครอง ดOวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๓๐๒.๒/๒๑๗๔ ลงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมปwองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมปwองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ี มท ๐๖๐๓/๔๘๕ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมราชทัณฑ: 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมราชทัณฑ: ท่ี ยธ ๐๗๐๗.๓/๒๑๙๖ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ดOวนท่ีสุด ท่ี อว ๐๕๐๒/๓๕๓ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดOวนท่ีสุด ท่ี อก ๐๓๑๘/๑๔๒๘ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการสภาผูJแทนราษฎร 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผูJแทนราษฎร ท่ี สผ ๐๐๐๐๔/๙๐๕ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย:และตลาดหลักทรัพย: 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย:และตลาดหลักทรัพย:  ลงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผูJวOาการธนาคารแหOงประเทศไทย 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือธนาคารแหOงประเทศไทย ท่ี สพบ.(๐๒)๓/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

 



 - ๒ - 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผูJวOาการการไฟฟwาฝ�ายผลิตแหOงประเทศไทย 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือการไฟฟwาฝ�ายผลิตแหOงประเทศไทย ท่ี กฟผ.S๑๑๒๐๒/๕๘๑๓ ลงวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 
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๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

โทรศัพท:มือถือ ๐๘ ๐๒๘๔ ๑๑๑๒ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

รOาง/พิมพ:  พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๒  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

               ๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อเขJารับการฝSกอบรมหลักสูตรพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย 

รุOนท่ี ๒๕ ปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   ผูJวOาการการไฟฟwานครหลวง 

อJางถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 ๒. หนังสือการไฟฟwานครหลวง ท่ี มท.๕๒๑๒/๐๑๗/๖๓ ลงวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

 ๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๒๑ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

 ๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดOวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๓๐ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ 

ส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูJผOานการคัดเลือกเพ่ือเขJารับการฝSกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมOในราชการไทย รุOนท่ี ๒๕ 

 ๔. กิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ขอใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐคัดเลือก 

ผูJมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเขJารับการการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมO 

ในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งไดJจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขJารับ 

การฝSกอบรมในหลักสูตรดังกลOาว ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ: ๒๕๖๓ และวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดหลักสูตรปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๑ น้ัน 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดJพิจารณาคัดเลือกผูJสมัครเขJารับการฝSกอบรมเสร็จเรียบรJอยแลJว  

จึงขอแจJงรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกเพื่อฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมOในราชการไทย รุOนที่ ๒๕ 

ประจำปXงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน ดังมีรายชื่อผูJผOานการคัดเลือกปรากฏตามสิ่งที่สOงมาดJวย ๒ 

มาเพ่ือโปรดทราบและขอโปรดดำเนินการเก่ียวกับผูJผOานการคัดเลือก ดังน้ี 

 ๑. การเล่ือนกำหนดการการฝSกอบรม โดยท่ีสถานการณ:การแพรOระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนOา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รับทราบมาตรการ

และขJอสั ่งการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ:แพรOระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนOา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ซึ่งกำหนดใหJสOวนราชการและหนOวยงานของรัฐเรOงรัดดำเนินการปwองกัน ควบคุม และแกJไขปxญหา

อันสืบเน่ืองจากสถานการณ:ดังกลOาว โดยขอใหJหลีกเล่ียงหรือเล่ือนจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวกันเปzนจำนวนมาก

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงตOอการแพรOระบาดของโรคโดยไมOจำเปzน  ในการน้ี เพื่อมิใหJเกิดผลกระทบตOอสุขภาพของ 

ผูJเขJารับการฝSกอบรมและเพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการหลักสูตรฯ  สำนักงาน ก.พ.  

จึงปรับรูปแบบการดำเนินการ ดังนี ้ (๑) ชOวงกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ตั ้งแตOวันท่ี 

๘ พฤษภาคม -… 

สำเนา 



 - ๒ - 

๘ พฤษภาคม - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ใชJรูปแบบการเรียนรูJผOานระบบออนไลน:และสื่ออิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมด 

และ (๒) ชOวงการฝSกอบรม ใชJรูปแบบการฝSกอบรมในช้ันเรียน ณ สำนักงาน ก.พ. และศึกษาดูงานในตOางจังหวัด 

โดยเลื่อนการดำเนินการจัดฝSกอบรม จากเดิมกำหนดจัดในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

เปzนวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการฝSกอบรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๓ 

๒. แจJงใหJผูJผOานการคัดเลือกดำเนินการ ดังน้ี  

  ๒.๑ แจJงการตอบรับเขJารับการฝSกอบรมตามลิงค:แบบตอบรับเขJารOวมการฝSกอบรม 

ท่ี https://bit.ly/2Kln9KN ใหJสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ หากผู JผOาน 

การคัดเลือกไมOแจJงการตอบรับใหJทราบภายในวันท่ีกำหนด ถือวOาสละสิทธ์ิการเขJารับการฝSกอบรม 

  ๒.๒ ประเมินตนเองตามแบบประเมิน ๓๖๐ องศา และผูJเขJารับการฝSกอบรมจัดสOงลิงค:และ

แจJงผูJประเมินท่ีเก่ียวขJองตามท่ีกำหนดดำเนินการประเมิน ๓๖๐ องศา คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ๒.๓ ศึกษาดJวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากOอนการฝSกอบรม (Pre-work) ใหJแลJวเสร็จ

ภายในวันท่ีกำหนด และเขJารOวมกิจกรรมการฝSกอบรมผOานสื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือ Platform/Application อื่น ๆ 

ท่ีกำหนด รายละเอียดกิจกรรมปรากฏตามส่ิงท่ีสOงมาดJวย ๔ 

 ๓. อนุมัติใหJผูJผOานการคัดเลือกเขJารับการฝSกอบรมตามกำหนดการในวัน เวลา และสถานท่ี

ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปzนวันปฏิบัติราชการดJวย อนึ ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคOาใชJจOาย 

ในการฝSกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และสถานที่ฝSกอบรมในตOางจังหวัด ตามท่ีระบุในกำหนดการฝSกอบรม  

โดยเบิกจOายตามระเบียบกระทรวงการคลังวOาดJวยคOาใชJจOายในการฝSกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวOาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกJไขเพิ่มเติม สOวนกรณีผูJเขJารับการฝSกอบรมที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในตOางจังหวัด 

ขอใหJสOวนราชการหรือหนOวยงานตJนสังกัดเปzนผูJรับผิดชอบสำหรับคOาเบี้ยเลี้ยง คOาเชOาที่พัก และคOาพาหนะ

เดินทาง ไป – กลับ ระหวOางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝSกอบรม และคOาใชJจOายอ่ืน ๆ (ถJามี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในสOวนท่ีเก่ียวขJองตOอไปดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต:) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 
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