
 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรข้ำว 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมชลประทำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมประมง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมหม่อนไหม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงแรงงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมธนำรักษ์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลำง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมศุลกำกร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพสำมิต 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพำกร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรคลัง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมพลศึกษำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงรำง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงคมนำคม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมป่ำไม้ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงพลังงำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรปกครอง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมท่ีดิน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมบังคับคดี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรศำสนำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปำกร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรแพทย์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมสุขภำพจิต 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมอนำมัย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ย.ป. 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำร ก.พ. 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant


 

 

ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๑๖ 
 

 
        

 

   ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
 ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ก ำหนดกำร 

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงกำรปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรปรับปรุงแนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมถึงกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (Onboarding Program) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรแรกบรรจุมีควำมเหมำะสม เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและส่วนรำชกำรมำกยิ่งข้ึน 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนโปรดมอบหมำยข้ำรำชกำรในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำและกำรประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (SEIS) จ ำนวนไม่เกิน 
๓ คน เข้ำร่วมกำรประชุมในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Cloud Meeting) รำยละเอียดก ำหนดกำรตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้ ขอได้โปรดตอบรับและแจ้งรำยชื่อ
ผู้ เข้ำร่วมกำรประชุมทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. www.ocsc.go.th/csti/civil-servant หรือ QR Code  
ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้ ภำยในวันพุธที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๕ ต่อไปด้วย  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
ตำมวัน เเละเวลำดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                             (นำงอรวรรณ คงธนขันติธร) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๔ และ ๑๗๗๑  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓  

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุม 
สแกน QR CODE  

หรือ https://forms.gle/KjWCaVHB5H1opqE87

 

http://www.ocsc.go.th/csti/civil-servant

