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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเน่ืองมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการ ก.พ.ร. 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหgงชาติ 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการสgงเสริมการลงทุน 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ผูJอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมศุลกากร 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในข้ันตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมธนารักษ; 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมสรรพสามิต 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนท่ี ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมสรรพากร 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในข้ันตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย; 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู JเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเล่ือนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซ่ึงผูJเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู JเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามส่ิงที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมชลประทาน 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามส่ิงท่ีสgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมปศุสัตว; 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผูJเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 



 - ๒ - 

 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู JเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมการขนสgงทางบก 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู JเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมการขนสgงทางราง 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งน้ี สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู JเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งน้ี สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู JเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหgงชาติ 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนท่ีสุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงพลังงาน 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 



 - ๒ - 

 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ;พลังงาน 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 



 - ๒ - 

 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมทรัพย;สินทางป�ญญา 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตท่ีรองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคJา 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพ่ือใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมสgงเสริมการคJาระหวgางประเทศ 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมบังคับคดี 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงแรงงาน 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายช่ือผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร; วิจัยและนวัตกรรม 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู JเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนท่ี ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ผูJอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมการแพทย; 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร;การแพทย; 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผูJเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามส่ิงที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมอนามัย 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเล่ือนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งท่ีสgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผูJเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู JเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งท่ีสgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการ ป.ป.ช. 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกรุงเทพมหานคร 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ผูJวgาการธนาคารแหgงประเทศไทย 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนท่ีสุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย;และตลาดหลักทรัพย; 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนท่ี ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตท่ีรองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันท่ี ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๖๗  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท; จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                ๑๖   เมษายน  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจJงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center 

Method) เพ่ือฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคล่ืนลูกใหมgในราชการไทย รุgนท่ี ๒๖ ปjงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ผูJวgาการการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหgงประเทศไทย 

อJางถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดgวนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๔๙  ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อJางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดJแจJงรายชื่อผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ 

ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแจJงกำหนดการดำเนินการในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๔  ความละเอียดแจJงแลJว น้ัน 

 โดยท่ีสถานการณ;การแพรgระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ซ่ึงมี

ความรุนแรง แพรgระบาดอยgางรวดเร็ว และเปvนโรคติดตgออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตgอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สำนักงาน ก.พ. จึงมีความจำเปvนตJองเลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดJวยวิธีการศูนย;การ

ประเมิน (Assessment Center Method) และปรับรูปแบบการดำเนินการใหJเหมาะสมกับสถานการณ; 

โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๓ - ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ

กิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; โดยจะไดJแจJงรายละเอียดข้ันตอนการเขJารgวมกิจกรรมและกลุgมใหJกับผูJเขJารับ

การคัดเลือกทราบทางอีเมลตgอไป 

 เพื่อใหJการดำเนินงานเปvนไปตามวัตถุประสงค;ของหลักสูตรการพัฒนาผูJนำคลื่นลูกใหมg 

ในราชการไทย จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการ  ดังน้ี 

 ๑. สำนักงาน ก.พ. ใชJรูปแบบการทำกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส;ตามกำหนดการ

ขJางตJน ขอใหJผูJบังคับบัญชาอนุมัติใหJขJาราชการผูJเขJารับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดJวยวิธีการ

ศูนย;การประเมิน (Assessment Center Method) ผgานระบบอิเล็กทรอนิกส; ซึ ่งผู JเขJารับการคัดเลือก

จะตJองรับผิดชอบในการเตรียมสถานท่ีของตนเองสำหรับเขJารgวมกิจกรรมผgานสื่ออิเล็กทรอนิกส; แอปพลิเคชัน 

อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส; และระบบอินเตอร;เน็ตที่รองรับการทำกิจกรรมผgานส่ืออิเล็กทรอนิกส; รายละเอียด

กิจกรรมจะแจJงใหJทราบตgอไป 

 ๒. ผูJเขJารับการคัดเลือกจะตJองเขJารับการประเมินตามวัน เวลา รูปแบบวิธีการผgาน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส;และกลุgมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  กรณีบุคคลไมgเขJารับการคัดเลือกหรือเขJารับ 

การคัดเลือกไมgครบถJวนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกำหนด จะถือวgาสละสิทธ์ิเขJารับการคัดเลือกมาต้ังแตgตJน 

๓. โดยท่ี... 

 

สำเนา ด"วนที่สุด 
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 ๓. โดยท่ีการเลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปvนเหตุสุดวิสัย อาจสgงผลใหJผูJเขJารับการคัดเลือก 

ซึ่งปฏิบัติงานในสgวนภูมิภาคและจำเปvนตJองเดินทางลgวงหนJากำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔   

จึงอาจกgอใหJเกิดคgาใชJจgายตgาง ๆ ของผูJเขJารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนกิจกรรมดังกลgาวอันเปvนผล

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  จึงขอใหJสgวนราชการตJนสังกัด

พิจารณาการเบิกจgายคgาใชJจgายดังกลgาวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดgวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ ว ๓๕ ลงวันท่ี 

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจgายคgาใชJจgายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 

การจัดฝdกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวgางประเทศ อันเปvนผลสืบเนื ่องมาจากการแพรgระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) 

 ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูJเขJารับการฝdกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูJนำ 

คลื่นลูกใหมgในราชการไทย รุgนที่ ๒๖ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต; www.ocsc.go.th/newwave 

อีเมลผูJเขJารับการคัดเลือก และมีหนังสือแจJงหนgวยงานตJนสังกัด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุมัติใหJผูJมีรายชื่อตามสิ่งที่สgงมาดJวย ๑ เขJารับ 

การคัดเลือกตามวัน เวลา และรูปแบบกิจกรรมท่ีระบุดJวย จะขอบพระคุณย่ิง  

ขอแสดงความนับถือ 

               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต;) 

           ผูJอำนวยการสถาบันพัฒนาขJาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

                                เลขาธิการ ก.พ. 
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โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 

มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ 

อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 

 


