
 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ(มครองผู(บริโภค 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักข0าวกรองแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงบประมาณ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสภาความม่ันคงแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส0งเสริมการลงทุน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร�ชาติ และการสร(างความสามัคคี
ปรองดอง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

 
ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 



-๓- 
 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 

/จึงเรียนมา... 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงการต0างประเทศ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการท0องเที่ยว 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการผู(สูงอายุ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�บริการ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการข(าว 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมประมง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมส0งเสริมการเกษตร 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมส0งเสริมสหกรณ� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมหม0อนไหม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค(าเกษตรและอาหารแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมเจ(าท0า 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการขนส0งทางบก 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการขนส0งทางราง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมท0าอากาศยาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส0งและจราจร 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานสถิติแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝrsง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมปtาไม( 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมส0งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล(อม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห0งชาติ สัตว�ปtา และพันธุ�พืช 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล(อม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการค(าต0างประเทศ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการค(าภายใน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมเจรจาการค(าระหว0างประเทศ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมทรัพย�สินทางปrญญา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค(า 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมส0งเสริมการค(าระหว0างประเทศ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค(า 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมท่ีดิน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมส0งเสริมการปกครองท(องถ่ิน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมคุ(มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ(มครองเด็กและเยาวชน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาฝ7มือแรงงาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ(มครองแรงงาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการศาสนา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมศิลปากร 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมส0งเสริมวัฒนธรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร0วมสมัย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสภาการศึกษา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข(าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส0งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานส0งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมอนามัย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมส0งเสริมอุตสาหกรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร0 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอ(อยและน้ำตาลทราย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการศูนย�อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต( 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อัยการสูงสุด 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสภาผู(แทนราษฎร 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริตแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานผู(ตรวจการแผ0นดิน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(ว0าการธนาคารแห0งประเทศไทย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(ว0าการการไฟฟAาฝtายผลิตแห0งประเทศไทย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(ว0าการตรวจเงินแผ0นดิน 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสภากาชาดไทย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการ กสทช. 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการองค�การเภสัชกรรม 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(ว0าการการท0องเท่ียวแห0งประเทศไทย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(ว0าการการประปานครหลวง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(ว0าการการไฟฟAานครหลวง 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค�การมหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการศูนย�มานุษยวิทยาสิรินธร (องค�การมหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(อำนวยการองค�การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท0องเท่ียวอย0างยั่งยืน (องค�การมหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานเจ(าหน(าที่บริหารและกรรมการผู(จัดการใหญ0 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน กรรมการผู(อำนวยการใหญ0 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน กรรมการผู(จัดการใหญ0 บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการและประธานเจ(าหน(าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท เวิร�คพอยท� เอ็นเทอร�เทนเมนท� จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานเจ(าหน(าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานเจ(าหน(าที่บริหาร บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล� จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต(า มอเตอร� ประเทศไทย จำกัด 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร� ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร�เซ็นเตอร� จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการและประธานเจ(าหน(าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร� อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท โกลว� พลังงาน จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานเจ(าหน(าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานเจ(าหน(าที่บริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน กรรมการผู(อำนวยการใหญ0 บริษัท ท0าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท เดลต(า อีเลคโทรนิคส� (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานเจ(าหน(าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส� จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท ซาบีน0า จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานเจ(าหน(าที่บริหารและกรรมการผู(จัดการใหญ0 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด 
(มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

 
ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 



-๓- 
 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 

/จึงเรียนมา... 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน กรรมการผู(จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท� (ประเทศไทย) จำกัด 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน กรรมการผู(จัดการใหญ0 บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน กรรมการผู(จัดการใหญ0และประธานคณะผู(บริหาร บริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ประธานหอการค(าไทย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห0งชาติ 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 



 

 

 
 
 

ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๒๐๑  สำนักงาน ก.พ. 
  ถนนติวานนท� จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                               ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

เร่ือง   การรับสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นท่ี ๒๗ 
ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน ผู(ว0าการการกีฬาแห0งประเทศไทย 

ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ 
 ๒. ร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวม 
 ๓. คำแนะนำในการกรอกข(อมูลใบสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน� 

  ด(วย สำนักงาน ก.พ. จัดดำเนินโครงการฝ*กอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0 
ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาความพร(อม 
และศักยภาพผู(นำรุ0นใหม0ของภาคราชการไทย ให(เป?นผู(นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได(อย0างรวดเร็ว กำหนดกลุ0มเปAาหมาย
เป?นผู(มีศักยภาพสูงของหน0วยงานภาครัฐ ซึ่งเป?นข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
อายุไม�เกิน ๔๕ ป" หรือ ข(าราชการผู(ซึ่งดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ อายุไม�เกิน ๓๘ ป" 
(นับถึงวันที่ปEดรับสมัคร ๙ มกราคม ๒๕๖๕) หรือเจ(าหน(าที่ของรัฐในหน0วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
และพนักงานเอกชน ซึ ่งมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน กำหนดจัดการฝ*กอบรมในวันที่  
๒๑ มีนาคม – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบบไม0ต0อเนื ่อง โดยมีระยะเวลาการฝ*กอบรมทั ้งหมด ๔๐ วัน  
ณ สำนักงาน ก.พ. และต0างจังหวัด รายละเอียดหลักสูตรและร0างปฏิทินกำหนดการภาพรวมปรากฏตาม 
ส่ิงที่ส0งมาด(วย ๑ และ ๒ ตามลำดับ 

  ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห�ดำเนินการประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดซึ่งเป?นผู(มีศักยภาพสูง มีผลงานโดดเด0นเป?นที่ประจักษ�และมีความประพฤติดี ซึ่งมีความสนใจเข(ารับ 
การฝ*กอบรมในหลักสูตรดังกล0าวข(างต(น และมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในเอกสารหลักสูตร สมัครเข(ารับ 
การคัดเลือกเพื่อฝ*กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู(นำคลื่นลูกใหม0ในราชการไทย รุ0นที่ ๒๗ โดยมีขั้นตอน 
ในการดำเนินการ ดังน้ี 

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

ท่ี https://register.ocsc.go.th/registration/newwave27 หรือตาม QR Code ท่ีปรากฏด(านล0าง 
 

 
 
 

/ตั้งแต0... 

 



-๒- 
 

ตั้งแต0วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ปEดระบบลงทะเบียนออนไลน�) โดยผู(สมัคร 
ต(องรีบจัดส0งเอกสารใบสมัคร (ฉบับจริงที่ลงนามรับรองข(อมูลแล(วท้ังผู(สมัครและผู(บังคับบัญชา) ให(หน0วยงาน
ต(นสังกัดพิจารณาคัดเลือกให(เร็วที ่สุด รายละเอียดวิธ ีการสมัครผ0านระบบลงทะเบียนออนไลน�ปรากฏ 
ตามสิ่งท่ีส0งมาด(วย ๓ 

๑.๒ จำนวนผู(สมัครต0อหน0วยงาน แบ0งเป?น ๒ กรณี 
กรณีท ี ่  ๑ ส 0วนราชการซึ ่งม ีฐานะเป?นกรม/เทียบเท0ากรม จำนวน ๒ คน/กรม 

หรือหน�วยงาน 
กรณีที่ ๒ หน0วยงานของรัฐประเภทอื่น หน0วยงานอิสระ รัฐวิสาหกิจ และหน0วยงาน

เอกชน ซ่ึงมีคุณสมบัติเทียบเท0า จำนวน ๑ คน/หน�วยงาน 
ทั้งนี ้ การส0งผู (สมัครที ่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ 0มเปAาหมายที ่กำหนดในระดับใด  

เป?นจำนวนเท0าใดโดยท่ีไม0เกินจำนวนที่กำหนดไว( ให(เป?นดุลพินิจของส0วนราชการหรือหน0วยงานต(นสังกัด 
๑.๓ การสมัครเข(ารับการฝ*กอบรมฯ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ�ต0อเม่ือหน0วยงานต(นสังกัดจัดทำ

หนังสือนำส0งเอกสารใบสมัครฉบับจริงของผู(สมัครท่ีได(รับการคัดเลือกจากหน0วยงานไปยังสำนักงาน ก.พ. 
ภายในวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.  

สำนักงาน ก.พ. จะแจ(งรายชื่อผู(มีสิทธิเข(ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกให(ทราบ 
ผ0านหน(าเว็บไซต�สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th/newwave หรือ QR Code ที่ปรากฏด(านล0าง 
และจะแจ(งให(ผู (สมัครรับทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว(ในระบบลงทะเบียนออนไลน� ภายในวันท่ี ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 
 

 

 

๒. การคัดเลือกบุคคลเข(ารับการฝ*กอบรม สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สามารถสื่อสารได( เพื่อใช(ศึกษาวิชาที่กำหนดเป?นภาษาอังกฤษ ใช(ค(นคว(าข(อมูล
เพิ ่มเติมในหลักสูตร และใช(ในการจัดทำผลงานฝ*กอบรม กำหนดการทดสอบในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และแจ(งผลทางอีเมลและหน(าเว็บไซต� ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๕   
โดยเรียงลำดับผู(มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึงน(อยที่สุด โดยท่ีผู(มีคะแนนสูงสุด จำนวนไม0เกิน ๕๐ คน ให(เป?น 
ผู(ได(รับการคัดเลือก ในกรณีที่ลำดับสุดท(ายของผู(มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน ๕๐ คนแรก มีคะแนนทดสอบ
ภาษาอังกฤษเท0ากันมากกว0า ๑ คน จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากเวลาในการสมัครลงทะเบียนออนไลน�  
และเวลาที่สำนักงาน ก.พ. ได(รับเอกสารใบสมัครฉบับจริง ตามลำดับ 

  ๓. การประสานงาน เพื่อให(เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดกระบวนการในการจัดส0ง
เอกสารเพื่อติดต0อประสานงานกับส0วนราชการ/หน0วยงานต(นสังกัด ขอความกรุณาเจ(าหน(าที่ผู(รับผิดชอบ 
ในการส0งผู(สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมของแต0ละหน0วยงานกรอกข(อมูลชื่อผู(ประสานงาน หน0วยงาน หมายเลข
โทรศัพท� อีเมล เพ่ือใช(ในการประสานงานท่ี https://bit.ly/3GytGx3 หรือ QR Code ที่ปรากฏน้ี 
 

 

 

 

 

/จึงเรียนมา... 
 



-๓- 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให(ความอนุเคราะห�ประชาสัมพันธ�และคัดเลือกบุคลากร 
ในสังกัดผู(มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข(ารับการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล0าว จำนวน ๒ คนต0อกรม/
หน0วยงาน หร ือ ๑ คนต0อหน0วยงาน ตามที ่ระบุในข (อ ๑.๒ และโปรดอน ุญาตให(ผ ู (สม ัครเข (ารับ 
การคัดเลือกตามกำหนดการ จำนวน ๑ วัน คือ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (๑ วัน) ณ สำนักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ด(วย จะขอบคุณยิ่ง 

                   ขอแสดงความนับถือ 
                   
 
   
               (นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต�) 
  ท่ีปรึกษาระบบราชการ รักษาการในตำแหน0งผู(อำนวยการสถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
         ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต0อ ๖๙๓๗ , ๑๗๕๘ , ๑๗๖๓ และ ๑๗๘๐ 
โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๑๘๖๓ ๑๓๔๐, ๐๘ ๑๙๔๖ ๒๙๔๔ และ  ๐๙ ๒๔๙๑ ๐๐๐๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
อีเมล cstiocsc@gmail.com 
 
 


