
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0401.3/17384 ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพ่ือทราบ และขอให้ส ่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่ นร 1201/2616 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ด่วนที่สุด ที่ นร 1301.04/759 ลงวันที่  
21 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนงัสือสำนักงาน ป.ย.ป. ด่วนที่สุด ที่ นร 1505/1449 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมสรรพากร ที ่กค 0707/7661 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ กค 0801.3/6271 ลงวันที่  
27 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค 1001/5532 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0501/4924 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ อว 0301/19405 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0602/26378 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/9880 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด่วนที่สุด ที่ กษ 1202/6595 ลงวันที่  
26 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ด่วนที่สุด ที่ กษ 2301/3122  
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค 0206/10302 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด ที ่คค 0405.5/18079 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมทางหลวง ที่ คค 06006/13763 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ด่วนที่สุด ที่ พน 0301/3364 ลว 23 ธค 65 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังส ือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ด่วนที ่ส ุด ที ่ พน 0601/2511 ลงวันที่   
27 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมการค้าภายใน 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมการค้าภายใน ที่ พณ 0401/15110 ลงวนัท่ี 16 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ พณ 0601/4953 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ พณ 0901.5/5531 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0207.5/21934 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0302.2/32155 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0406.2/9890 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ด่วนที่สุด ที่ มท 0702.3/19959 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02009/12845 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมคุมประพฤติ ที่ ยธ 0326/2448 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด่วนที่สุด ที่ ยธ 06100/229 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0707.3/34668 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด่วนที่สุด ที่ วธ 0601/1134 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที ่ สธ 0208.05/29322 ลงวันที่  
26 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด ที่ สธ 0406.6/8666 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมสุขภาพจิต ด่วนที่สุด ที่ สธ 0803.4/5115 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมอนามัย 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมอนามัย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0902.04/9596 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก 0318/19207 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สผ 0004/14859 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ปช 0038/0662  
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานศาลปกครอง ที ่ศป 0033/3913 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0016/9375 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือองค์การเภสัชกรรม ที่ สธ 5100/2085 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ศร 0018.2/1468 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ประธานหอการค้าไทย 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ พคค.จว./ห.241/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0512/ท7194 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที ่ปง 0011.5/8507 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน   อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือกรมทรัพยากรธรณี ด่วนที่สุด ที่ ทส 0501/3895 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค 0901/3520 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 



 
 

ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๖๓  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

    ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๘๘  
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๕ ลงวนัที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 ๒. หนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค 1001/5532 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการ 
 ๒. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อสำรอง 
 ๓. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
 ๔. แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม 
 ๕. กิจกรรมทำแบบประเมิน ๓๖๐ องศา 
 ๖. กิจกรรมการศึกษาก่อนการฝึกอบรม (Pre – work) 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
รุ่นที่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมทั้งใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
รวมทั้งได้จัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๘ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คน และรายชื ่อสำรอง จำนวน ๙ คน รายละเอียด 
ตามสิ ่งที ่ส ่งมาด้วย ๒ มาเพื ่อทราบ และขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดำเนินการเกี ่ยวกับผู ้มีส ิทธิ  
เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  

๑. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมตามรายชื่อดังกล่าวทราบ  
และอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
รุ ่นที ่ ๒๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต่างจังหวัด รวมทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
ในการนี้ โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีหลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการด้วย 

/๒. แจ้งให้ ... 


