ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๑๒/ท ๙๐๘๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๔๐๑.๓ ๑๔๐๘๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข+าราชการพลเรือน
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗.๔/ ๑๘๙๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๗/ ๑๘๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๒๐๕.๓/ ๒๑๗๙๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมสรรพากร
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๗๐๗/๘๕๑๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ พม ๐๓๐๑/ ๑๕๐๗๓ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมกิจการผู+สูงอายุ
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมกิจการผู+สูงอายุ ที่ พม ๐๔๐๑/๑๔๘๓๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ ๐๒๑๐/ ๙๐๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ ๐๖๐๒/ ๓๗๒๑๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมวิชาการเกษตร ที่ กษ ๐๙๐๒/๗๒๑๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ กษ ๑๓๐๑/ ๔๕๑๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมการข+าว
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมการข+าว ที่ กษ ๒๖๐๑/ ๔๙๙๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมท5าอากาศยาน
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมท5าอากาศยาน ที่ คค ๐๕๑๑/ ๔๑๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมทางหลวง
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมทางหลวง ที่ คค ๐๖๐๐๖/ ๑๐๘๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมทางหลวงชนบท ที่ คค ๐๗๐๑.๓/ ๑๔๑๑๙ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๑/ ๑๓๐๑๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมทรัพยากรธรณี ที่ ทส ๐๕๐๑/ ๔๙๐๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม ที่ ทส ๑๐๐๑.๓/ ๑๖๓๘๐
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย

-๒๒. แจ+งให+…
๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่ พน ๐๕๐๑/ ๖๕๔๓๕ ลงวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย

-๒๒. แจ+งให+…
๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู+อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ พน ๐๖๐๑/ ๗๓๐๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมธุรกิจพลังงาน ที่ พน ๐๔๐๑.๓/ ๑๔๒๓๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกระทรวงพาณิชย ที่ พณ ๐๒๐๕/ ๕๗๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมการค+าภายใน
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมการค+าภายใน ที่ พณ ๐๔๐๑/ ๑๒๔๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๗๕/ ๒๑๖๒๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๐๒.๕/ ๑๗๕๒๖ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมส5งเสริมการปกครองท+องถิ่น
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส5งเสริมการปกครองท+องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ ๑๖๙๗๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

-๒-

ดวนที่สุด
ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ+มครองเด็กและเยาวชน
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมพินิจและคุ+มครองเด็กและเยาวชน ที่ ยธ ๐๖๑๐๐/ ๕๕๒๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมวิทยาศาสตรบริการ ที่ วท ๐๓๐๑/ ๑๗๑๒๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๑(๒)/ ๘๗๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๕/ ๙๙๔๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู+อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ ศธ ๐๕๙๕(๓)/ ๔๒๑๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมอนามัย
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๔/ ๙๙๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๐๒.๔/๖๑๐๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการสภาผู+แทนราษฎร
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานเลขาธิการสภาผู+แทนราษฎร ที่ สผ ๐๐๐๔/ ๕๙๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กลต.ทบ. ๒๒๔๙/ ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย

-๒๒. แจ+งให+…
๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู+ว5าการการไฟฟ]าฝjายผลิตแห5งประเทศไทย
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือการไฟฟ]าฝjายผลิตแห5งประเทศไทย ที่ กฟผ. ๙๓๑๒๐๗/ ๑๓๗๐๕๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการสภากาชาดไทย
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสภากาชาดไทย ที่ กช. ๗๒๘๑/ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการ กสทช.
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือ กสทช. ที่ สทช ๒๐๐๗/ ๔๒๐๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู+อํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ที่ วธ ๐๗๐๐/ ๒๒๑๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๐๙/ ๙๒๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการวุฒิสภา
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว(สนช) ๐๐๑๕/ ๖๓๔๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานศาลปกครอง ที่ ศป ๐๐๒๗/ ๔๔๐๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู+ว5าการธนาคารแห5งประเทศไทย
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือธนาคารแห5งประเทศไทย ที่ สพบ. (๐๒) ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู+อํานวยการองคการเภสัชกรรม
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือองคการเภสัชกรรม ที่ สธ ๕๑๐๙/๒๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร5
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร5 ที่ อก ๐๕๐๑/๖๔๗๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ กษ ๐๔๐๖/๓๗๓๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู+อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ กค ๐๘๐๑.๓/๖๑๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการค+า
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการค+า ที่ พณ ๑๑๐๑/๓๓๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

ดวนที่สุด

-๒-

ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๙

กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ+ง ผลการคัด เลือ กผู +เ ข+า รับ การฝ2ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู +นํ า คลื ่น ลูก ใหม5ใ นราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู+อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อ+างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ อก ๐๘๐๑/๑๖๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส5งมาด+วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู+ผ5านการคัดเลือกเพื่อเข+ารับการฝ2กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก5อนการฝ2กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ+า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให+ ส5 ว นราชการและหน5 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู+ มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และจัดส5งรายชื่อผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมพร+อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู+สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได+จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข+ารับการฝ2กอบรมในหลักสูตรดังกล5าว ระหว5างวันที่
๑๖ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได+พิจารณาคัดเลือกผู+สมัครเข+ารับการฝ2กอบรมเสร็จเรียบร+อยแล+ว
ขอแจ+ งรายชื่ อผู+ ผ5 านการคั ดเลื อกให+ เข+ ารั บการฝ2 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู+ นํ าคลื่ นลู กใหม5 ในราชการไทย
รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให+ดําเนินการเกี่ยวกับผู+ผ5านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ+ ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให+ ท ราบและอนุ ญ าตให+ ผู+ ผ5 า นการคั ด เลื อ ก เข+ า รั บ
การฝ2กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู+นําคลื่นลูกใหม5ในราชการไทย รุ5นที่ ๒๓ ประจําป:งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ระหว5างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงาน ก.พ. และต5างจังหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดังกล5าวเดินทางไปฝ2กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด+วย
๒. แจ+งให+…

-๒๒. แจ+งให+ผู+ผ5านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ+ งการตอบรั บ เข+ า รั บ การฝ2 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด+ ว ย ๔ ให+ สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากผู+ผ5านการคัดเลือกมีเหตุขัดข+องไม5อาจเข+ารับการฝ2กอบรมได+
หรือไม5แจ+งการตอบรับให+ทราบภายในเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู+ที่อยู5ในรายชื่อสํารองขึ้นมา
ทดแทนตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด+ ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก5 อนการฝ2 กอบรม (Pre-work) โดยให+
ผู+เข+ารับการฝ2กอบรมศึกษาเรียนรู+ด+วยตนเอง ผ5าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต5วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ให+แล+วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๕
๒.๓ จัดทําแบบประเมินสมรรถนะด+วยวิธีการใช+ข+อมูลป]อนกลับแบบ ๓๖๐ องศา
ออนไลน ทาง “www.ocsc.go.th/360NWL23” ให+แล+วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยขอให+
ผู+บังคับบัญชาชั้นต+น จํานวน ๑ คน เพื่อนร5วมงาน จํานวน ๒ คน และผู+ใต+บังคับบัญชา จํานวน ๒ คน จัดทํา
แบบประเมินออนไลนภายในกําหนดเวลาดังกล5าวด+วย
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ2กอบรมในต5างจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ2กอบรมตามสิ่งที่ส5งมาด+วย ๓ โดยเบิกจ5ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว5าด+วยค5าใช+จ5ายในการฝ2กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว5างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก+ไขเพิ่มเติม สําหรับค5าเบี้ยเลี้ยง ค5าเช5าที่พัก และค5าพาหนะเดินทาง ไป – กลับระหว5างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ2กอบรม และค5าใช+จ5ายอื่น ๆ (ถ+ามี) ขอให+ส5วนราชการเปPนผู+รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส5วนที่เกี่ยวข+องต5อไปด+วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร)
ผู+อํานวยการสถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข+าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒

