
 

 

 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๓๑๕  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                                 ๔     ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๕ 
ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน   «รายชื่อแจ(งท(าย» 

สิ่งท่ีส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๕ 
 ๒. กำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๕ ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาความพร(อมและ
ศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป>นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติสู0การปฏิบัติ เพ่ือปรับเปลี่ยนไปสู0การเป>น
ประเทศไทย ๔.๐ กำหนดกลุ0มเป@าหมายเป>นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซ่ึงเป>นข(าราชการผู(ซ่ึงดำรง
ตำแหน0งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เจ(าหน(าท่ีของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานเอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า อายุไม0เกิน ๔๕ ป6 จำนวนไม0เกิน ๔๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมระหว0าง
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓ แบบไม0ต0อเนื่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมท้ังหมดประมาณ ๔๒ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรปรากฏในสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๑ และ ๒ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร
ในสังกัดซ่ึงเป>นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป>นท่ีประจักษ� มีความสนใจเข(ารับการฝ*กอบรมในหลักสูตร
ดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับการคัดเลือกเพ่ือฝ*กอบรม 
ในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๕ โดยมีข้ันตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 

  ๑. การรับสมัคร ประกอบด(วยการดำเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ ผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมกรอกข(อมูลในระบบลงทะเบียนออนไลน�ของสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration/newwave25 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 

   

 

   
ต้ังแต0บัดนี้ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ และจัดส0งเอกสารให(หน0วยงานต(นสังกัด เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให(เหลือผู(สมัคร 
จำนวน ๑ คน/กรมหรือหน�วยงาน รายละเอียดวิธีการสมัครทางระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒... 

 

ด่วนที�สดุ 



-๒- 

 

๑.๒ กรณีราชการส0วนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของมุมมองผู(เข(ารับการฝ*กอบรม 
และนำร0องการพัฒนาข(าราชการ/เจ(าหน(าท่ีในหน0วยงานราชการท่ี ต้ังอยู0 ในส0วนภู มิภาคท่ีมีศักยภาพสูง 
ให(ได(รับโอกาสในการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน จึงกำหนดรับสมัครข(าราชการ/เจ(าหน(าท่ีผู(มีคุณสมบัติตรงตามท่ี
กำหนดและปฏิบัติงานอยู0ในพ้ืนท่ีดังต0อไปนี้ คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร(อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ� และจังหวัดมุกดาหาร โดยท่ี
หน0วยงานต(นสังกัดซ่ึงมีผู(สมัครปฏิบัติงานพ้ืนท่ีดังกล0าวข(างต(น สามารถส0งผู(สมัครเข(ารับการคัดเลือกเพ่ิมเติม 
ได(อีก ๑ คน รวมจำนวนผู(สมัครท้ังสิ้นไม�เกิน ๒ คน/กรมหรือหน�วยงาน 

๑.๓ หน0วยงานต(นสังกัดจัดทำหนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครของผู(ได(รับการคัดเลือก 
จากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

ท้ังนี้ สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง และ
จะแจ(งให(ผู(สมัครรับทราบทางอีเมลท่ีลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๕ กุมภาพันธ# ๒๕๖๓ 
 

   

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน คือ  
ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ภาค ก ในระดับท่ีสามารถสื่อสารได( 

โดยเฉพาะทักษะการอ0าน เพ่ือใช(ศึกษาวิชาท่ีกำหนดในช0วงก0อนการฝ*กอบรม (Pre-Work) และค(นคว(าข(อมูล
เพ่ิมเติมในหลักสูตร กำหนดการทดสอบในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ# ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และ
แจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ# ๒๕๖๓ โดยผู(มีคะแนนในระดับท่ีกำหนดจึงจะ
สามารถเข(ารับการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๒ ต0อไป 

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินด(วยวิธีการศูนย�การประเมิน (Assessment Center Method – 
ACM) ผู(ผ0านการคัดเลือกในข้ันตอนท่ี ๑ เข(ารับการประเมินซ่ึงมีกำหนดวันเข(ารับการคัดเลือกระหว0างวันท่ี ๓ – ๕ 

มีนาคม ๒๕๖๓ (ผู(สมัคร ๑ คน เข(ารับการคัดเลือกเพียง ๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยจะแจ(ง
รายชื่อผู(ผ0านการคัดเลือกเพ่ือเข(ารับการฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๕ 
ภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ท่ี http://www.ocsc.go.th/newwave 
  ๓. การประสานงาน เพ่ือให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพ่ือติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าท่ีผู(รับผิดชอบ 
การส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี http://bit.ly/2DjM9ig หรือ QR Code ท่ีปรากฏนี้ 
 

 

   

 

จึง... 

 



-๓- 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให(ความอนุ เคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๑ คนต0อกรมหรือ
หน0วยงาน หรือ ๒ คนต0อกรมหรือหน0วยงาน สำหรับกรณีท่ีระบุในข(อ ๑.๒ และโปรดอนุญาตให(ผู(สมัครเข(ารับ
การคัดเลือกตามกำหนดการรายบุคคล จำนวน ๒ วัน คือ ในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๓ (๑ วัน) และ
ระหว0างวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 

                     
               (นายสมศักด์ิ  เจตสุรกานต�) 
           ผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน ปฏิบัติราชการแทน 
                      เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๐, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๔๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
อีเมล pornsiri.psed4@gmail.com หรือ pornsiri.c@ocsc.go.th 


