
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการ ก.พ.ร. 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหiงชาติ 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการสiงเสริมการลงทุน 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ผูKอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมศุลกากร 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมธนารักษ8 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมสรรพสามิต 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมสรรพากร 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมชลประทาน 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมปศุสัตว8 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมการขนสiงทางบก 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมการขนสiงทางราง 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหiงชาติ 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงพลังงาน 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ8พลังงาน 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมทรัพย8สินทางป�ญญา 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคKา 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมสiงเสริมการคKาระหวiางประเทศ 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมบังคับคดี 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงแรงงาน 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร8 วิจัยและนวัตกรรม 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ผูKอำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมการแพทย8 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร8การแพทย8 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   อธิบดีกรมอนามัย 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการ ป.ป.ช. 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ปลัดกรุงเทพมหานคร 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ผูKวiาการธนาคารแหiงประเทศไทย 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 
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สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย8และตลาดหลักทรัพย8 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 
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ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ผูKวiาการการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแหiงประเทศไทย 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๘๑  สำนักงาน ก.พ. 

  ถนนติวานนท8 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   แจKงยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) และแจKงรายชื่อผูKเขKารับการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiในราชการไทย 

รุiนท่ี ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน   ผูKอำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกลKา 

อKางถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๖๗ ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑. รายละเอียดหลักสูตร 

 ๒. รายช่ือผูKเขKารับการฝgกอบรม 

 ๓. กำหนดการฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคล่ืนลูกใหมiในราชการไทย รุiนท่ี ๒๖ 

 ๔. แบบตอบรับเขKารับการฝgกอบรม  

 ๕. กิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) 

 ตามหนังสือที่อKางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดKแจKงเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ ประเมินดKวย

วิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment Center Method) เพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมiใน

ราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปtนวันท่ี ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบกิจกรรม

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 เน่ืองดKวยสถานการณ8การแพรiระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

ความละเอียดแจKงแลKว น้ัน 

 สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนวiา การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน (Assessment 

Center Method) เปtนกระบวนการที่กำหนดใหKผู KเขKารับการคัดเลือกแสดงความคิดเห็นและอภิปราย 

แบบกลุiม รวมทั้งมีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะและพฤติกรรมในลักษณะเรียลไทม8 (Real-Time)  

ณ พื้นท่ีภายใตKการกำกับดูแลของเจKาหนKาที่ผูKดำเนินกิจกรรมและคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมเปtนรูปแบบผiานสื่ออิเล็กทรอนิกส8แบบทางไกลซึ่งใชKอุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8สiวนบุคคล มีขKอจำกัด

ดKานกายภาพที่อาจสiงผลตiอมาตรฐานและความเที่ยงตรงของผลการคัดเลือก ประกอบกับสถานการณ8 

การแพรiระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ยังไมiคลี่คลาย ตลอดจนเพื่อไมiใหKมีผลกระทบ

ตiอการดำเนินการโครงการฝgกอบรมฯ สำนักงาน ก.พ. จึงขอแจKงการปรับปรุงกิจกรรมการคัดเลือกใน

ข้ันตอนท่ี ๒ และหลักสูตรฯ ดังน้ี  

๑. ยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ การประเมินดKวยวิธีการศูนย8การประเมิน 

(Assessment Center Method) ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ ถือวiาผูKท่ีผiานการคัดเลือก 

ในขั้นตอนที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน เปtนผูKไดKรับการคัดเลือกเพื่อฝgกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

ในราชการไทย … 

สำเนา 
ด"วนที่สุด 



๒ 
 

ในราชการไทย รุiนที่ ๒๖ ปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดหลักสูตรและรายชื่อปรากฏตาม 

ส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๑ - ๒ 

 ๒. อนุมัติใหKผู KผiานการคัดเลือกเขKารับการฝgกอบรมผiานระบบอิเล็กทรอนิกส8 และ

เดินทางไปฝgกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่หลักสูตรกำหนด โดยถือเปtน 

วันปฏิบัติราชการ ดKวย  ดังมีกำหนดการฝgกอบรมในวันที่ ๔ มิถุนายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด

กำหนดการฝgกอบรมและรายช่ือตามกลุiมปรากฏตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๓ 

  ๓. ผูKเขKารับการฝgกอบรมดำเนินการ ดังน้ี  

  ๓.๑ แจKงการตอบรับเขKารับการฝgกอบรมตามสิ ่งที ่มาดKวย ๔ ใหKสำนักงาน ก.พ.  

ทราบภายในวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยสiงเอกสารฉบับสแกนไปยังอีเมล 

pornsiri.psed4@gmail.com ทั้งนี้ ผูKเขKารับการอบรมจะตKองเขKารับการอบรมตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรฯ 

กำหนด กรณีหากมีเหตุขัดขKองท่ีไมiอาจเขKารับการฝgกอบรมไดK หรือไมiแจKงการตอบรับใหKทราบภายในวันและ

เวลาที่กำหนด ถือวiาสละสิทธิ์การเขKารับการฝgกอบรม โดยตKองจัดทำหนังสือแจKงการสละสิทธิ์มาใหKสำนักงาน ก.พ. 

ทราบดKวย 

  ๓.๒ เขKารiวมการประชุมช้ีแจง ในวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

ผiานส่ืออิเล็กทรอนิกส8 (ระบบ Zoom) โดยจะแจKง Link และรหัสในการเขKารiวมประชุมใหKทราบตiอไป 

  ๓.๓ ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา ตามลิงค8ที ่จัดสiงใหKในอีเมล โดยผู KเขKารับ 

การฝgกอบรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศาของตนเอง และแจKงใหKผูKบังคับบัญชาโดยตรง เพ่ือนรiวมงาน ๑ คน 

และผูKใตKบังคับบัญชา ๑ คน ทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา โดยตKองดำเนินการใหKแลKวเสร็จระหวiางวันที่ ๑๓ - 

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ รายละเอียดการประเมิน ๓๖๐ องศา แจKงทางอีเมลของผูKเขKารับการฝgกอบรม 

  ๓.๔ ศึกษาดKวยตนเองในกิจกรรมการศึกษากiอนการฝgกอบรม (Pre-work) โดยใหK 

ผูKเขKารับการฝgกอบรมศึกษาเรียนรูKดKวยตนเอง ผiาน http://learn.ocsc.go.th “หลักสูตรการพัฒนาผูKนำคลื่นลูกใหมi 

รุiนท่ี ๒๖” ต้ังแตiวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหKแลKวเสร็จภายในวันท่ีกำหนด รายละเอียดตามส่ิงท่ีสiงมาดKวย ๕ 

  ๓.๕ รับทราบวiาจะตKองสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKอยiางตiอเนื่องตลอดระยะเวลา

ที่หลักสูตรกำหนด หากไมiสามารถเขKารับการฝgกอบรมไดKตามที่กำหนด สiวนราชการและหรือบุคคลดังกลiาว

จะตKองรับผิดชอบในคiาใชKจiายที่ทำใหKเกิดความเสียหายตiอทางราชการ รายละเอียดเงื ่อนไขการสำเร็จ 

การฝgกอบรมปรากฏในรายละเอียดโครงการ  

อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบคiาใชKจiายในการฝgกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. และ

สถานที่ฝgกอบรมในตiางจังหวัด โดยเบิกจiายตามระเบียบกระทรวงการคลังวiาดKวยคiาใชKจiายในการฝgกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวiางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกKไขเพิ่มเติม สำหรับคiาเบี้ยเลี้ยง คiาเชiา 

ท่ีพักและคiาพาหนะเดินทาง ไป – กลับ ระหวiางสถานท่ีพักกับสถานท่ีจัดฝgกอบรม และคiาใชKจiายอ่ืน ๆ (ถKามี 

สำหรับ... 



๓ 
 

สำหรับผูKเขKารับการฝgกอบรมที่ปฏิบัติราชการในสiวนภูมิภาค) ขอใหKสiวนราชการหรือหนiวยงานตKนสังกัด 

เปtนผูKรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจKงใหKผูKเขKารับการอบรมรับทราบและดำเนินการตiอไป ทั้งน้ี

โปรดพิจารณาอนุมัติใหKผูKเขKารับการอบรมเขKารiวมโครงการฯ ตiอไปดKวย จะขอบพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

  (นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต8) 

 ผูKอำนวยการสถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาขKาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๓ 
โทรศัพท8มือถือ ๐๖ ๓๙๖๔ ๑๔๖๙ (พรศิริ),  
๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ (วรรณวนัช) 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com, 
wanwanut.tnf@gmail.com 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

 

รiาง/พิมพ8 วรรณวนัช, พรศิริ 

ทาน/ตรวจ อริยะ 

๑๑ พ.ค. ๖๔ 

 


