-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๑.๓/๐๐๔๘ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข)าราชการพลเรือน
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๗.๔/๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด3วนที่สุด ที่ พม ๐๕๐๑/๑๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมส3งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส3งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด3วนที่สุด ที่ พม ๐๗๐๑/๓๔๕๑
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒-

๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมชลประทาน
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมชลประทาน ด3วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๙/๓๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ด3วนที่สุด ที่ กษ ๐๘๐๒/๓๙๐๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมส3งเสริมการเกษตร
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส3งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๘/๑๒๗๐๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมหม3อนไหม
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมหม3อนไหม ด3วนที่สุด ที่ กษ ๒๗๐๑/๑๙๙๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
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โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
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-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ กษ ๒๘๐๕/๓๔๘๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
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เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู)อํานวยการสํานักงานสถิติแห3งชาติ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานสถิติแห3งชาติ ที่ ดศ ๐๕๐๑/๓๓๗๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมทางหลวง
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมทางหลวง ที่ คค ๐๖๐๐๖/๑๒๙๘๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมทางหลวงชนบท ด3วนที่สุด ที่ คค ๐๗๐๑.๓/๑๒๓๘๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม ด3วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๕/๗๕๕๖
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒-

๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๑/๑๓๑๖๓.๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝefง
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝefง ด3วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๑/๕๐๙๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
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-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒
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ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒
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เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ด3วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๑/๑๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ พน ๐๒๐๑/๓๕๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ด3วนที่สุด ที่ พน ๐๕๐๑/๓๙๖๘๗
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒-

๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ พน ๐๓๐๑/๔๔๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
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๒๒
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เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมการปกครอง ด3วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๒.๒/๑๔๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
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โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๐๒.๕/๒๐๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
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อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
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เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมส3งเสริมการปกครองท)องถิ่น
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส3งเสริมการปกครองท)องถิ่น ด3วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมคุ)มครองสิทธิและเสรีภาพ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมคุ)มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ ยธ ๐๔๐๑/๗๘๗๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ รง ๐๒๐๔.๔/๓๔๑๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมวิทยาศาสตรบริการ ที่ วท ๐๓๐๑/๘๐ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ด3วนที่สุด ที่ วท ๐๔๐๒/๙๔๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๓/๑๕๗ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมการแพทย
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมการแพทย ด3วนที่สุด ที่ สธ ๐๓๑๙/๓๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมควบคุมโรค ด3วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๒.๖/๖๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู)อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด3วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๙๕(๓)/๒๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปgองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการปgองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ด3วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๐๑.๑๐/๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒-

๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานศาลปกครอง ที่ ศป ๐๐๒๗/๔๕๘๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กลต.ทบ. ๒๔๗๐/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒-

๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู)ว3าการธนาคารแห3งประเทศไทย
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือธนาคารแห3งประเทศไทย ที่ สพบ. (๐๒) ๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการสํานักงานส3งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานส3งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๗๔๒๙
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒-

๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมสุขภาพจิต ด3วนที่สุด ที่ สธ ๐๘๐๓.๔/๖๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ด3วนที่สุด ที่ อก ๐๗๐๑/๕๒๕๒๗
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒-

๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร3
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร3 ที่ อก ๐๕๐๑/๕๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการ กสทช.
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงาน กสทช. ที่ สทช ๒๐๐๗/๓๗๐๘๔.๒๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู)อํานวยการองคการเภสัชกรรม
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือองคการเภสัชกรรม ที่ สธ ๕๑๐๑/๑๒๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมอุตุนิยมวิทยา ด3วนที่สุด ที่ ดศ ๐๓๐๑/๓๘๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมปศุสัตว ด3วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/๓๖๕๓๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมวิชาการเกษตร ที่ กษ ๐๙๐๒/๗๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู)อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๘๐๑/๑๖๘๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค)า
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค)า ที่ พณ ๐๘๐๑/๓๒๘๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด3วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๔/๒๐๐๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ กษ ๐๔๐๖/๓๒๒๙ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค)าเกษตรและอาหารแห3งชาติ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานมาตรฐานสินค)าเกษตรและอาหารแห3งชาติ ด3วนที่สุด ที่ กษ ๒๓๐๑/๓๗๓๕
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒-

๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด3วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๒๐๔๒๒
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒-

๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

-๒ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๒

กุมภาพันธ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ)ง ผลการคัด เลือ กผู )เ ข)า รับ การฝ0ก อบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู )นํ า คลื ่น ลูก ใหม3ใ นราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแห3งชาติ
อ)างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสถาบันการแพทยฉุกเฉินแห3งชาติ ที่ สพฉ ๑๑/๐๔๕๘๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด3วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส3งมาด)วย

๑. รายละเอียดโครงการ
๒. รายชื่อผู)ผ3านการคัดเลือกเพื่อเข)ารับการฝ0กอบรมและรายชื่อสํารอง
๓. กําหนดการฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔
๔. แบบตอบรับเขารับการฝกอบรม
๕. กิจกรรมการศึกษาก3อนการฝ0กอบรม (Pre-work)

ตามหนั งสื อที่ อ)า งถึ ง สํ า นั กงาน ก.พ. ขอให) ส3 ว นราชการและหน3 ว ยงานของรั ฐ คั ดเลื อก
ผู) มี คุ ณสมบั ติ ตามที่ กํ าหนด สมั ครเข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒ นาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และจัดส3งรายชื่อผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมพร)อมทั้งใบสมัคร
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู)สมัครมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งได)จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข)ารับการฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าว ระหว3างวันที่
๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๑ นั้น
บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได)พิจารณาคัดเลือกผู)สมัครเข)ารับการฝ0กอบรมเสร็จเรียบร)อยแล)ว
ขอแจ) งรายชื่ อผู) ผ3 านการคั ดเลื อกให) เข) ารั บการฝ0 กอบรมหลั กสู ตรการพั ฒนาผู) นํ าคลื่ นลู กใหม3 ในราชการไทย
รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๔๐ คน และรายชื่อสํารอง จํานวน ๑๐ คน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๒ มาเพื่อทราบและขอให)ดําเนินการเกี่ยวกับผู)ผ3านการคัดเลือก ดังนี้
๑. แจ) ง ผลการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให) ท ราบและอนุ ญ าตให) ผู) ผ3 า นการคั ด เลื อ ก เข) า รั บ
การฝ0กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู)นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นที่ ๒๔ ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว3างวันที่ ๑ มี นาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน ก.พ. และต3างจั งหวัด รายละเอียดกําหนดการ
ฝ0กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๓ ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดังกล3าวเดินทางไปฝ0กอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกําหนด โดยถือเปPนวันปฏิบัติราชการ ด)วย
๒. แจ)งให)…

-๒๒. แจ)งให)ผู)ผ3านการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ) งการตอบรั บ เข) า รั บ การฝ0 กอบรมตามสิ่ ง ที่ มาด) ว ย ๔ ให) สํ า นั กงาน ก.พ.
ทราบภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ได)แจ)งผู)สมัครทางอีเมลด)วยแล)ว) ทั้งนี้ หากผู)ผ3าน
การคัดเลือกมี เหตุ ขัดข)องไม3 อาจเข) ารั บการฝ0 กอบรมได) หรื อไม3แจ)งการตอบรับให)ทราบภายในวั นและเวลา
ที่กําหนด ถือว3าสละสิทธิ์การเข)ารับการฝ0กอบรม สํานักงาน ก.พ. จะเรียกผู)ที่อยู3ในรายชื่อสํารองขึ้นมาทดแทน
ตามลําดับ
๒.๒ ศึ ก ษาด) ว ยตนเองในกิ จกรรมการศึ กษาก3 อนการฝ0 กอบรม (Pre-work) โดยให)
ผู)เข)ารับการฝ0กอบรมศึกษาเรียนรู)ด)วยตนเอง ผ3าน http://learn.ocsc.go.th/ ตั้งแต3วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ให)แล)วเสร็จภายในวันที่กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส3งมาด)วย ๕
อนึ่ง สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม ณ สํานักงาน ก.พ. และสถานที่
ฝ0กอบรมในต3า งจังหวัด ตามที่ระบุในกําหนดการฝ0 กอบรมตามสิ่งที่ส3งมาด) วย ๓ โดยเบิ กจ3า ยตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว3าด)วยค3าใช)จ3ายในการฝ0กอบรม การจัดงานและการประชุมระหว3างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และที่แก)ไขเพิ่มเติม สําหรับค3าเบี้ยเลี้ยง ค3าเช3าที่พักและค3าพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหว3างสถานที่พักกับ
สถานที่จัดฝ0กอบรม และค3าใช)จ3ายอื่น ๆ (ถ)ามี) ขอให)ส3วนราชการเปPนผู)รับผิดชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการในส3วนที่เกี่ยวข)องต3อไปด)วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต)
ผู)อํานวยการสถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข)าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com

