
 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'อํานวยการสํานักข3าวกรองแห3งชาติ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
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ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการข'าราชการพลเรือน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมสรรพากร 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมการท3องเท่ียว 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมกิจการผู'สูงอายุ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมชลประทาน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมประมง 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว� 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค'าเกษตรและอาหารแห3งชาติ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมการข'าว 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมท3าอากาศยาน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมทางหลวง 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมส3งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล'อม 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'อํานวยการสํานักงานสถิติแห3งชาติ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ปลัดกระทรวงพาณิชย� 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมการค'าภายใน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพย�สินทางปjญญา 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมส3งเสริมการค'าระหว3างประเทศ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค'า 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมส3งเสริมการปกครองท'องถ่ิน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมพินิจและคุ'มครองเด็กและเยาวชน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ'มครองแรงงาน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสภาการศึกษา 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานส3งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมการแพทย� 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมอนามัย 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมส3งเสริมอุตสาหกรรม 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร3 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการอ'อยและน้ําตาลทราย 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'ว3าการตรวจเงินแผ3นดิน 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการวุฒิสภา 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสภาผู'แทนราษฎร 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'ว3าการธนาคารแห3งประเทศไทย 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'ว3าการการไฟฟlาฝnายผลิตแห3งประเทศไทย 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการสภากาชาดไทย 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  เลขาธิการ กสทช. 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'อํานวยการศูนย�มานุษยวิทยาสิรินธร (องค�การมหาชน) 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 



 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๔/ ๒  สํานักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

  ๕     มกราคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง แจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3 
ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู'อํานวยการองค�การเภสัชกรรม 

อ'างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๔/๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

สิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑. รายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือก 
 ๒. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
 ๓. รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment 
Center Method) 

  ตามหนังสือท่ีอ'างถึง สํานักงาน ก.พ. ขอให'ส3วนราชการและหน3วยงานต3าง ๆ พิจารณาส3ง
ข'าราชการหรือเจ'าหน'าท่ีของรัฐ ผู'ดํารงตําแหน3งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน3งอ่ืน 
ท่ีเทียบเท3า และพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานเอกชนซ่ึงดํารงตําแหน3งเทียบเท3า ซ่ึงเปWนผู'มีศักยภาพสูง
และมีผลงานเปWนท่ีประจักษ�ของหน3วยงาน อายุไม3เกิน ๔๕ ป7 สมัครเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตร
การพัฒนาผู'นําคลื่นลูกใหม3ในราชการไทย รุ3นท่ี ๒๓ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดรับสมัครระหว3าง
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น  

  บัดนี้  สํานักงาน ก.พ. ได'ตรวจสอบคุณสมบัติผู' ท่ีได'รับการเสนอชื่อให'สมัครเข'ารับ 
การคัดเลือกซ่ึงได'นําส3งเอกสารหลักฐานครบถ'วนมายังสํานักงาน ก.พ. ภายในเวลาและเง่ือนไขท่ีกําหนด  
เสร็จสิ้นแล'ว จึงขอแจ'งรายชื่อผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ0กอบรมในหลักสูตรดังกล3าวรายละเอียด
ตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๑  ในการนี้ ผู'มีคุณสมบัติซ่ึงมีรายชื่อท่ีระบุจะต'องเข'าร3วมกิจกรรมการคัดเลือกบุคคล 
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. การทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันท่ี  
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยแบ3งเปWน ๔ กลุ3ม ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ได'แก3 
 กลุ3มท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
 กลุ3มท่ี ๒ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น) สํานักงาน ก.พ  
 กลุ3มท่ี ๓ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ 
อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. 
  
 /กลุ3มท่ี ๔… 

ด�วนท่ีสุด 



  
 
 
 กลุ3มท่ี ๔ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห'องคอมพิวเตอร� 
ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน ก.พ. (อาคาร ๙ ชั้น)  
รายชื่อการจัดกลุ3มและกําหนดการทดสอบตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๒  
  ๒. การประเมินแบบเทคนิคศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – ACM) 
ระหว3างวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. โดยแบ3งเปWน ๑๘ กลุ3ม รหัสกลุ3ม A - M 
โดยแต3ละกลุ3มมีสมาชิกกลุ3มละ ๔ – ๕ คน เข'ารับการประเมินคนละ ๑ วัน คือ 

กลุ3ม A - F เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.  
กลุ3ม G - L เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
กลุ3ม M - R เข'ารับการประเมินในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 

ลงทะเบียน ณ ห'องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคารศูนย�สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. รายชื่อ 
การจัดกลุ3ม และกําหนดการประเมินปรากฏตามสิ่งท่ีส3งมาด'วย ๓ 

  ท้ังนี้ ผู'มีคุณสมบัติเข'ารับการคัดเลือกจะต'องเข'ารับการทดสอบและประเมินตามวันเวลาและกลุ3มท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด กรณีบุคคลเข'ารับการคัดเลือกไม3ครบถ'วนตามกิจกรรมและข้ันตอนท่ีกําหนด จะถือว3า
สละสิทธิ์เข'ารับการคัดเลือกมาต้ังแต3ต'น อนึ่ง ผู'มีผลทดสอบทักษะความเข'าใจและใช'เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) อยู3แล'ว ขอให'นําส3งผลการทดสอบดังกล3าว มายังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ทางอีเมล� pornsiri.c@ocsc.go.th โดยไม3ต'องเข'ารับการทดสอบตามข'อ ๑ อีก 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดอนุญาตให'ข'าราชการ เจ'าหน'าท่ี หรือพนักงานในสังกัด 
เข'ารับการรับคัดเลือกตามวันและเวลาท่ีระบุด'วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                    
 
             (นางสุทธิลักษณ�  เอ้ือจิตถาวร) 
           ผู'อํานวยการสถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                               เลขาธิการ ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาข'าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 

 

- ๒ - 


