
 

 

 

 

 

 

ประกาศส านักงาน ก.พ. 

รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนรัฐบาล 

  เปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าป ๎๑๑๕ 

                                       ิทุนส าหรับผูຌมีศักยภาพสูง ิTalent Networkี) 
--------------------------------------------------- 

  ดຌวยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำนินกำรคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญพืไอรับทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม
฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำป ๎๑๑๕ ิทุนส ำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Networkีี ฉะนัๅน อำศัยอ ำนำจ 

ตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. 

วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศรับสมัครคัดลือกพรຌอมทัๅงก ำหนดวิธีกำรคัดลือกละกณฑ์
กำรตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 ํ. ทุนทีไรับสมัคร  จ ำนวน ๐๑ ทุน บงป็น ๏ ประภท เดຌก  
  ํ.ํ ทุนส ำหรับผูຌขຌำรวมครงกำรระบบขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง จ ำนวน ํ๑ ทุน 

  ํ.๎  ทุนส ำหรับผูຌขຌำรวมครงกำรพัฒนำผูຌน ำคลืไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย จ ำนวน ํ๑ ทุน 

  ํ.๏ ทุนส ำหรับขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญระดับช ำนำญกำรพิศษทีไปฏิบัติหนຌำทีไหัวหนຌำ
ทีมงำน หรือทีไเดຌรับมอบหมำย฿หຌป็นผูຌสอนงำนขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง จ ำนวน ํ๑ ทุน 

  (รายละอียดตามอกสารนบ ํ) 
 

 ๎.  ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

  ๎.ํ ผูຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำร ชด฿ชຌทุนตำมสัญญำทีไ ก .พ.  ก ำหนด  
ป็นระยะวลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำของระยะวลำทีไเดຌรับทุน  
  ๎.๎ กรณีผูຌรับทุนเมกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำทีไเดຌท ำเวຌกับส ำนักงำน ก.พ. 

นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจ ำนวนงินทุนดังกลำว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย 
 

 ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

  ๏.ํ ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ  ิรายละอียดตามอกสารนบ ํี 
  ๏.๎ ป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำเมตไ ำกวำระดับปริญญำตรี 
  ๏.๏ ป็นผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรมละควำมประพฤติดี 

 
 

ิส านาี 



๎ 

 

  ๏.๐ ป็นผูຌปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศ ละสียสละ 

  ๏.๑ ป็นผูຌทีไสวนรำชกำรหในวำมีควำมสำมำรถพียงพอสมควรจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌ
พิไมขึๅน พืไอทีไจะกลับมำป็นก ำลังส ำคัญของสวนรำชกำร 
  ๏.๒ หำกผูຌสมัครคยเปศึกษำหรือฝຄกอบรมดຌวยทุนรัฐบำล ิก.พ.ี มำลຌว ตຌองกลับมำ
ปฏิบัติรำชกำรลຌวเมนຌอยกวำ ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๏ํ มีนาคม ๎๑๑๕ี 
  ๏.๓ เมป็นผูຌคยเดຌรับทุนหลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะดຌำนกำรบริหำรละควำมป็นผูຌน ำ 
ิเดຌก ทุนส ำหรับผูຌบริหำรระดับกลำง หลักสูตรกำรพัฒนำสมรรถนะดຌำนกำรบริหำรละควำมป็นผูຌน ำ หลักสูตร
ดຌำนกำรบริหำรกำรปลีไยนปลงละกำรบริหำรควำมสีไยง หลักสูตรดຌำนกำรวำงผนละประมินผล ิPlanning 

and Monitoringี หลักสูตรดຌำนกำรบริหำรส ำนักงำน ิOffice Managementี ทุนส ำหรับผูຌขຌำรวมครงกำร
ระบบขຌำรำชกำรผู ຌมีผลสัมฤทธิ ์สูง ทุนส ำหรับผู ຌขຌำรวมครงกำรพัฒนำผู ຌน ำคลื ไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย ี 
ทุนฝຄกอบรมส ำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Networkี ทุนส ำหรับขຌำรำชกำรต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับ
ช ำนำญกำร ทุนส ำหรับขຌำรำชกำรต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ทีไส ำนักงำน ก.พ. จัดฝຄกอบรม
ป็นกลุม฿นละ/หรือตำงประทศ 

  ๏.๔ ป็นผูຌทีไมีระยะวลำส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดกำรฝຄกอบรมป็น
วลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำ ของระยะวลำทีไเดຌรับทุน 
 

 ๐.  การรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ ฿หຌสวนรำชกำร ก ำหนดวัน วลำ สถำนทีไรับสมัครคัดลือก ละด ำนินกำรรับสมัคร
คัดลือกขຌำรำชกำรทีไมีคุณสมบัติตำมทีไก ำหนด  

  ๐.๎ อกสำร หลักฐำนทีไจะตຌองน ำเปยืไนสมัครคัดลือก 

   (ํ ) ฿บสมัคร พรຌอมติดรูปถำยหนຌำตรงเมสวมหมวก ละเมสวมวนตำด ำขนำด ํ  x ํ .๑ นิๅว
จ ำนวน ํ  รูป ถำยเวຌเมกิน ํ ป 
   (๎)  ส ำนำปริญญำบัตร หรือส ำนำระบียนสดงผลกำรรียนตลอดหลักสูตร
(Transcript of Records) ฿นระดับปริญญำตรี จ ำนวน ํ ชุด 

   (๏)  หนังสืออนุญำตละรับรองควำมหมำะสม฿นกำรสมัครคัดลือกพืไอรับทุนจำก
หัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑ 

   (๐)  ส ำนำทะบียนบຌำน ละส ำนำบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ จ ำนวนอยำงละ 
ํ ชุด 

   ิ๑ี  ส ำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ CU-TEP  
   ิ๒ี  หนังสือจຌงควำมประสงค์กำรลือกกลุมทีไจะขຌำรับกำรฝຄกอบรมดยรียงล ำดับ
ตำมกลุมทีไสน฿จ 



๏ 

 

  ส ำนำหลักฐำนทุกฉบับ ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกขียนรับรองวำ ส ำนำถูกตຌอง” พรຌอมทัๅงลงชืไอ 
ละวันทีไก ำกับเวຌดຌวย 

   ๐.๏ ฿นกำรสมัครคัดลือก ผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวำ  

มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง มืไอคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกเดຌตรวจสอบคุณสมบัติจำก
อกสำร ละหลักฐำนลຌว ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือวำผูຌนัๅน
ป็นผูຌขำดคุณสมบัติทันท ี

 ๑.  การด านินการกีไยวกับการคัดลือก 

  ๑.ํ  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำล  
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ 

  ๑.๎  คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูຌสมัครคัดลือกจำกอกสำรหลักฐำน ละตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกละปัญหำอืไน โ  
ทีไกิดขึๅน฿นกำรด ำนินกำรคัดลือกทีไเมขัดกับประกำศรับสมัคร ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครคัดลือกผูຌ฿ด 

มีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติทันที 
  ๑.๏  คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ จะประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุน ดย฿หຌประธำนกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ หรือกรรมกำรทีไประธำนกรรมกำร
มอบหมำยป็นผูຌประกำศ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกทรำบ 

  ๑.๐  สวนรำชกำรตงตัๅงคณะกรรมกำรกลัไนกรองผูຌสมัครพืไอท ำหนຌำทีไพิจำรณำกลัไนกรอง
คัดลือกผูຌสมัครคัดลือก 
 

 ๒.  วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

  ๒.ํ  ฿หຌคณะกรรมกำรกลัไนกรองผูຌสมัคร ซึไงตงตัๅงดยสวนรำชกำรตำมขຌอ ๑.๐ ท ำหนຌำทีไ
พิจำรณำกลัไนกรองคัดลือกผูຌสมัครคัดลือกทีไมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรูຌควำมสำมำรถละ
ควำมหมำะสม สมควรทีไจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌพิไมขึๅนพืไอทีไจะกลับมำป็นก ำลังส ำคัญของสวนรำชกำร 
จำก฿บสมัคร อกสำร ละหลักฐำนตำง โ รวมทัๅง อำจพิจำรณำทดสอบควำมรูຌควำมสำมำรถ ละ/หรือประมิน
ควำมหมำะสมของผูຌสมัครคัดลือก ละประกำศรำยชืไอผูຌผำนกำรคัดลือก฿หຌผูຌสมัครคัดลือกทรำบ  

  ๒.๎  ผูຌผำนกำรคัดลือกจะตຌองเดຌคะนนภำษำอังกฤษ CU-TEP เมตไ ำกวำ ๒๕ คะนน 
ส ำหรับผูຌผำนกำรคัดลือกทีไมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ CU-TEP ตำมกณฑ์ทีไก ำหนดอยูลຌว ละผลการทดสอบ
มีอายุเมกิน ๎ ป นับถึงวันทีไ ๏ํ มีนาคม ๎๑๑๕ สามารถ฿ชຌผลการทดสอบนัๅนเดຌ  
   ฿นกำรนีๅ ส ำนักงำน ก.พ. เดຌขอควำมอนุครำะห์ศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรห ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฿นกำรจัดสอบ CU-TEP รอบพิศษ ินอกหนือจำกปฏิทินกำรจัดสอบของศูนย์ทดสอบฯี 
จ ำนวน ํ ครัๅง ฿นวันศุกร์ทีไ ํ๕ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๕ ดย฿หຌสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอขຌำรำชกำรทีไมีควำมประสงค์จะ
สมัครคัดลือกพืไอรับทุนฯ ละมีควำมประสงค์จะขຌำรับกำรทดสอบ฿นรอบพิศษดังกลำวมำยังส ำนักงำน ก.พ. 



๐ 

 

ภาย฿นวันศุกร์ทีไ ๎๕ มกราคม ๎๑๑๕ พรຌอมทัๅงนบคำธรรมนียมกำรสมัครสอบ CU-TEP ป็นเปรษณีย์ธนำณัติ 
สัไงจำย ส ำนักงำน ก.พ. จ.นนทบุรี” จ ำนวนงินรำยละ ๕์์ บำท มำดຌวย ิรายละอียดตามอกสารนบ ๎ี 
ดยขຌำรำชกำรทีไสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอ฿หຌป็นผูຌสมัครสอบ CU-TEP รอบพิศษ สำมำรถตรวจสอบรำยชืไอ วลำ 
ละสถำนทีไสอบ เดຌทีไวใปเซต์ส ำนักงำน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ฝຄกอบรม” หัวขຌอยอย 

ทุนส ำหรับขຌำรำชกำร/บุคลำกรภำครัฐ” หัวขຌอยอย ทุนฝຄกอบรม” ภำย฿นวันพุธทีไ ํ์ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๕ ส ำหรับ
ขຌำรำชกำรทีไมีควำมประสงค์จะขຌำสอบตำมปฏิทินกำรจัดสอบของศูนย์ทดสอบฯ ฿หຌด ำนินกำรสมัครตำม
ขัๅนตอนทีไศูนย์ทดสอบฯ ก ำหนด ทีไ website www.atc.chula.ac.th ดยเมตຌองจຌงรำยชืไอมำยังส ำนักงำน ก.พ. 
  ๒.๏  ฿หຌสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอผูຌผำนกำรคัดลือกตำมกณฑท์ีไก ำหนด฿นขຌอ ๒.๎ พรຌอมกับ
จัดสง฿บสมัคร อกสำร หลักฐำนตำง โ ละส ำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ฿หຌ ก.พ. พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบ 
ดยสงเปยังกลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำละลือกสรร ส ำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวำนนท์    
ต ำบลตลำดขวัญ อ ำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภาย฿นวันทีไ ๏ํ มีนาคม ๎๑๑๕ ทางเปรษณีย์
ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMSี ดยส านักงาน ก.พ. จะถือวันทีไทีไท าการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับอกสาร
ป็นส าคัญ ละหากสวนราชการ น าสงอกสารอง ส านักงาน ก.พ. จะถือวันทีไกลุมงานสารบรรณ ส านักงาน ก.พ. 
ประทับตรารับอกสารป็นส าคัญ ทัๅงนีๅ อกสาร หลักฐานทีไสงหลังวันทีไ ๏ํ มีนาคม ๎๑๑๕ จะเมเดຌรับ 

การพิจารณา   
  ๒.๐ ฿นกรณีทีไสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอผูຌผำนกำรคัดลือกกินจ ำนวนทุน ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน
ภำษำอังกฤษสูงกวำป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌำมีคะนนทำกันอีก จะพิจำรณำ฿หຌผูຌทีไสวนรำชกำรสงมำ฿หຌ
ส ำนักงำน ก.พ. กอนมีสิทธิเดຌรับทุนกอน 

  ๒.๑ ฿นกรณีสรรหำผูຌรับทุนเดຌเมครบตำมจ ำนวนทีไก ำหนด ฿หຌสำมำรถอนทุนเดຌตำม
นวทำงด ำนินกำร ดังนีๅ 
   ๒.๑.ํ  ฿หຌอนทุนทีไหลือเป฿หຌกลุมผูຌขຌำรวมครงกำรระบบขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 
กลุมผูຌขຌำรวมครงกำรพัฒนำผูຌน ำคลืไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย กลุมขຌำรำชกำรทีได ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำรพิศษ ทีไปฏิบัติหนຌำทีไหัวหนຌำทีมงำน หรือทีไเดຌรับมอบหมำย฿หຌป็นผูຌสอนงำนขຌำรำชกำรผูຌมี
ผลสัมฤทธิ์สูง ตำมล ำดับ ทัๅงนีๅ ฿หຌค ำนึงถึงจ ำนวนผูຌทีไเปอบรม฿นตละกลุมผูຌรับทุนดຌวย 

   ๒.๑.๎  กรณีเมมีผูຌรับทุน ิสละสิทธิรับทุน/เมมำรำยงำนตัว฿นระยะวลำทีไก ำหนดี 
จะ฿หຌผูຌทีไอยู฿นบัญชีส ำรอง฿นล ำดับถัดเปป็นผูຌมีสิทธิเดຌรบัทุนทนภำย฿น ๓ วันท ำกำร 

  ๒.๒ ส ำนักงำน ก.พ. จะบงกลุมผูຌขຌำรับกำรฝຄกอบรมตำมกณฑ์ ดังนีๅ 
   ๒.๒.ํ  ล ำดับคะนนภำษำอังกฤษ 

   ๒.๒.๎  ควำมหมำะสมของจ ำนวนผูຌรับทุน฿นตละกลุมพืไอสนับสนุน฿หຌกิด  

กำรลกปลีไยนประสบกำรณ์ละควำมรูຌระหวำงสวนรำชกำรละกลุมผูຌรับทุน 

   ๒.๒.๏  หำกเมสำมำรถบริหำรจัดกำร฿หຌป็นเปตำมกณฑ์ทีไก ำหนด฿นขຌอ ๒.๒.ํ  
ละขຌอ ๒.๒.๎ เดຌ ส ำนักงำน ก.พ. จะป็นผูຌพิจำรณำตำมควำมหมำะสมละถือป็นขຌอยุติ 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.atc.chula.ac.th/


๑ 

 

  ๒.๓ ผูຌทีไเมสำมำรถขຌำรับกำรฝຄกอบรมตำมกลุมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด จะถือวำ     
สละสิทธิการรับทุน 

 ๓.  การจัดการฝຄกอบรม 

  ๓.ํ ส ำนักงำน ก.พ. ประสำนสถำบันชัๅนน ำซึไงมีประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นรืไอง
กำรพัฒนำองค์ควำมรูຌ ดยนຌนกำรศึกษำนยบำย/ทิศทำง/นวทำงกำรด ำนินกำรของภำครัฐ฿นชิงศึกษำปรียบทียบ 
ของเทยกับตำงประทศภำย฿ตຌนวนยบำยภำครัฐ ํํ ดຌำน ละกำรพัฒนำสมรรถนะดຌำนกำรบริหำรละ 
ควำมป็นผูຌน ำ  
  ๓.๎ กำรฝຄกอบรมบบป็นกลุม ดยจะบงผูຌสมัคร฿นตละประภททุน ออกป็น ๏ กลุม 
ตละกลุมจะขຌำรับกำรฝຄกอบรมรวมกันทัๅง ๏ ประภททุน ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับจ ำนวนผูຌเดຌรับทุนดຌวย (รายละอียด
ตามอกสารนบ ๏) 

 ๔.  การยืนยนัการรับทุน 

      ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรำยงำนตัวพืไอยืนยันกำรรับทุนตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
 

 ๕.  การท าสัญญา 

  ๕.ํ  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองท ำสัญญำตำมบบสัญญำทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

  ๕.๎  ผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองจัดท ำขຌอตกลงกำรรับทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรมตำมบบทีไ
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

 ํ์. งืไอนเขการรับทุน 

  ํ์.ํ  ผูຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สวนรำชกำรจຌำสังกัด 

  ํ์.๎  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐำนกำรเดຌรับอนุญำต฿หຌลำฝຄกอบรมจำกหัวหนຌำ
สวนรำชกำรจຌำสังกัด 

  ํ์.๏  กรณีป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบำล ก.พ. ิทุนศึกษำหรือทุนฝຄกอบรมี มำกกวำ ํ ทุน 
ผูຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง 

  ํ์.๐  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองรำยงำนตัวรับทุนภำย฿นระยะวลำทีไส ำนักงำน ก .พ. 
ก ำหนด หำกผูຌรับทุนสละสิทธิรับทุนภำยหลังจำกกำรท ำสัญญำรับทุน ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตำมทีไสัญญำ
ก ำหนด 

  ํ์.๑  ผูຌรับทุนจะตຌองขียนบทควำมป็นภำษำเทยทีไชีๅ฿หຌหในถึงกำรน ำควำมรูຌ  ละ
ประสบกำรณ์ทีไ เดຌรับจำกกำรฝຄกอบรมมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนของสวนรำชกำร จຌำสังกัดพรຌอมขຌอสนอ 

กำรปลีไยนปลง ภำย฿น ๏์ วันหลังจำกสิๅนสุดกำรอบรม ิรายละอียดตามอกสารนบ ๐ี 

  ํ์.๒  ผูຌรับทุนจะตຌองขຌำรวมกิจกรรมตำง โ ตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

  ํ์.๓  หำกผูຌรับทุนมิเดຌด ำนินกำรตำมขຌอ ํ์.๑ – ํ์.๒ ส ำนักงำน ก.พ. จะน ำขຌอมูล
ดังกลำวเปประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุน฿หຌกสวนรำชกำรทีไผูຌรับทุนสังกัด฿นปตอเป 



๒ 

 

 ํํ.  การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  ํํ.ํ เมมีหนังสืออนุญำต฿หຌลำฝຄกอบรมจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด 

  ํํ.๎  หลีกลีไยง ละลยกำรยืนยันกำรรับทุน ละกำรท ำสัญญำตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. 

ก ำหนด 

  ํํ.๏  หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงก ำหนดกำรดินทำงเปฝຄกอบรม 

  ํํ.๐  ป็นผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสีย 

 

                                                                      

 

 

 

 

ประกำศ  ณ  วันทีไ  ํ๑   มกรำคม  พ.ศ.  ๎๑๑๕ 

 

ิลงชืไอี             ภำณุ  สังขะวร 

 (นำยภำณุ  สังขะวร)                                              
ทีไปรึกษำระบบรำชกำร ปฏิบัติรำชกำรทน

ลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนำถูกตຌอง 

 
ินำงสำวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิศษ 



 

รายละเอียดทุนส าหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) 
 

ประภททนุ คุณสมบตัิฉพาะของผูส้มัคร จ านวนทนุ 

ํ. ทุนส ำหรับผูຌขຌำรวมครงกำร
ระบบขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 

ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมญัผูຌด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏบิัติกำร หรือช ำนำญกำร ทีไขຌำรวมครงกำรระบบขຌำรำชกำรผูຌมี
ผลสัมฤทธิส์ูง รุนทีไ ํ – ํ์ ทีไมีผลกำรปฏิบัติงำน฿นระดับดีมำก หรือดีดน ฿นรอบปทีไผำนมำ ิปงบประมำณ ๎๑๑๔ี ดยตຌองป็นผูຌคย 

ขຌำรวมกิจกรรมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด ดังตอเปนีๅ 
   ํ. ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิส์งู รุนทีไ ํ – ํ์ ตຌองป็นผูຌคยขຌำรวมกิจกรรมสัมมนำวิชำกำรประจ ำประบบขຌำรำชกำรผูຌมผีลสัมฤทธิ์สูง  
หรือกิจกรรมสัมมนำวิชำกำรประจ ำปกลุมก ำลังคนคุณภำพ หัวขຌอ หนึไงองศำขยับ ปรับปลีไยนประทศเทย อยำงนຌอย ํ ครัๅง 
   ๎. ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิส์งู รุนทีไ ๗ – ํ์ ตຌองป็นผูຌคยขຌำรวมกิจกรรมปฐมนิทศขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สงูรุน฿หม 
   ๏. ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิส์งู รุนทีไ ๔ – ํ์ ตຌองป็นผูຌทีไรับทุนส ำหรับผูຌผำนกำรคัดลือกปน็ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สงูรุน฿หมลຌว 
ิทุนรัฐบำลพืไอฝึกอบรมระยะสัๅนี 

ํ๑ 

๎. ทุนส ำหรับผูຌขຌำรวมครงกำรพัฒนำ
ผูຌน ำคลืไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย 

ํ. ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมญัผูຌด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ทีไส ำรใจหลักสูตรกำรฝึกอบรมครงกำรพฒันำผูຌน ำ 

คลืไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย  
๎.  ป็นผูຌมีอำยเุมกิน ๐๑ ป นบัถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๏ํ มีนำคม ๎๑๑๙ี  

ํ๑ 

๏. ทุนส ำหรับขຌำรำชกำรพลรือน
สำมัญระดับช ำนำญกำรพิศษ 

ทีไปฏิบัติหนຌำทีไหัวหนຌำทีมงำน หรือ 

ทีไเดຌรับมอบหมำย฿หຌป็นผูຌสอนงำน
ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 

ํ. ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมญัผูຌด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ทีไปฏิบัติหนຌำทีไหัวหนຌำทีมงำน หรือขຌำรำชกำร 
ทีได ำรงต ำหนงประภทวชิำกำรระดับช ำนำญกำรพิศษทีไเดຌรบัมอบหมำย฿หຌป็นผูຌสอนงำนขຌำรำชกำรผูຌมผีลสัมฤทธิ์สูง  
๎. ป็นผูຌมีอำยุเมกิน ๑๏ ป นบัถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๏ํ มีนำคม ๎๑๑๙ี 

ํ๑ 

 

อกสารนบ ๑ 



          อกสารนบ ๎ 

 

บบฟอร์มจຌงรายชืไอขຌาราชการทีไประสงค์จะทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP รอบพิศษ  

฿นวันศุกร์ทีไ ํ๙ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๙  
พืไอสมัครรับทุนรัฐบาลไปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๙ 

        

      วันทีไ ….....ิวันี...........ิดอืนี..............ิปี ...................... 

รียน ลขำธิกำร ก.พ. 

 ............................................................................. ิชืไอสวนรำชกำรี ขอจຌงรำยชืไอขຌำรำชกำร
ทีไประสงค์จะสมัครขอรับกำรทดสอบภำษำอังกฤษ CU-TEP รอบพิศษ ฿นวันศุกร์ทีไ ํ๙ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๙ 
พืไอสมัครรับทุนรัฐบำลเปฝึกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๙ จ ำนวน .. รำย 
ดังนีๅ 

 ํ. .......... ิชืไอ-สกุล ภำษำเทยี..........    ............... ิชืไอ-สกุล ภำษำอังกฤษี............... 

 ๎. .......... ิชืไอ-สกุล ภำษำเทยี..........    ............... ิชืไอ-สกุล ภำษำอังกฤษี............... 

 ๏. .......... ิชืไอ-สกุล ภำษำเทยี..........    ............... ิชืไอ-สกุล ภำษำอังกฤษี............... 

 ๐. .......... ิชืไอ-สกุล ภำษำเทยี..........    ............... ิชืไอ-สกุล ภำษำอังกฤษี............... 

 ๑. .......... ิชืไอ-สกุล ภำษำเทยี..........    ............... ิชืไอ-สกุล ภำษำอังกฤษี............... 

 .. 

 .. 
 ทัๅงนีๅ เดຌนบธนำณัติสัไงจำยส ำนักงำน ก.พ. จ ำนวน ... ฉบับ มำดຌวยลຌว 

 จึงรียนมำพืไอปรดทรำบละด ำนินกำร฿นสวนทีไกีไยวขຌอง จะขอบคุณยิไง 
 

 

         (  ...........................................  ) 
      ิต ำหนงหัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐี 

หมายหตุ :  

 ํ. ฿หຌสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอ฿หຌส ำนักงำน ก.พ. ภำย฿นวันศุกร์ทีไ ๎๙ มกรำคม ๎๑๑๙ พรຌอมทัๅงนบคำธรรมนียมกำรสมัครสอบ CU-TEP 

ป็นเปรษณีย์ธนำณัติ สัไงจำย ส ำนักงำน ก.พ. จ.นนทบุรี จ ำนวนงินรำยละ ๙์์ บำท มำดຌวย 

 ๎. มืไอจຌงรำยชืไอฯ ตำมขຌอ ํ ลຌว ฿หຌสงรำยชืไอขຌำรำชกำรขຌำงตຌน ทัๅงภำษำเทยละภำษำอังกฤษ (฿นรูปบบเฟล์ MsWord) มำทำง  
e-mail ทีไ natee@ocsc.go.th สอบถำมพิไมตมิเดຌทีไ ทร. ์ ๎๑๐๗ ํ๙์๗  
 ๎. หำกพบวำ ชืไอ-นำมสกุล ทีไป็นภำษำอังกฤษของขຌำรำชกำรทีไสมคัรสอบสะกดผิดพลำด เมตรงตำมทีไจຌงเวຌ ศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรหง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยจะเมอนุญำต฿หຌขຌำสอบ  
 ๏. ก ำหนดวันสอบ฿นวนัศุกร์ทีไ ํ๙ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๙ ป็นก ำหนดวันสอบทีไส ำนักงำน ก.พ. ขอควำมอนุครำะหศ์ูนย์ทดสอบฯ จัดสอบ฿หຌป็น
กรณีพิศษ ส ำหรับขຌำรำชกำรทีไมีควำมประสงค์จะขຌำสอบตำมปฏิทินกำรจัดสอบของศูนย์ทดสอบฯ ฿หຌด ำนินกำรสมคัรตำมขัๅนตอนทีไ 
ศูนย์ทดสอบฯ ก ำหนด ทีไ website www.atc.chula.ac.th ดยเมตຌองจຌงรำยชืไอมำยังส ำนักงำน ก.พ. 
 

mailto:natee@ocsc.go.th
http://www.atc.chula.ac.th/


                อกสารนบ  ๏ 
 

ขຌอมูลการฝຄกอบรมป็นกลุมส าหรับผูຌรับทุนรัฐบาลไปฝຄกอบรม฿นตางประทศ ประจ าป ๎๑๑๙ 

(ทุนส าหรับผูຌมีศักยภาพสูง ิTalent Networkี) 
 

ํ.  หลักสูตรฝຄกอบรม 

     ํ.ํ จัดหลักสูตรฝึกอบรมป็นกลุมพืไอกำรพัฒนำองค์ควำมรูຌ ดยนຌนกำรศึกษำนยบำย/ทิศทำง/ 
นวทำงกำรด ำนินกำรของภำครัฐ฿นชิงศึกษำปรียบทียบของเทยกับตำงประทศภำย฿ตຌนวนยบำยภำครัฐ 
ํํ ดຌำน ละกำรพัฒนำสมรรถนะดຌำนกำรบริหำรละควำมป็นผูຌน ำ  

ํ.๎ จัดบงผูຌรับทุนป็น ๏ กลุม กลุมละประมำณ ํ๑ คน ตละกลุมจะประกอบดຌวยผูຌรับทุนทัๅง ๏ ประภททุน 

ิทัๅงนีๅขึๅนอยูกับจ ำนวนผูຌเดຌรับทุนี 
 

๎.  ก าหนดการฝຄกอบรมละสถานทีไฝຄกอบรม ละสัดสวนจ านวนผูຌรับทุน฿นตละประภท 
 

กลุม
ทีไ 

รำยชืไอสถำบันฝึกอบรม/
ประทศ 

ระยะวลำ สัดสวนจ ำนวนทุน รวม 
ิทุนี ช ำนำญกำรพิศษ 

ทีไป็นหัวหนຌำทีมงำน/
ก ำกับดูล HiPPS 

New Wave 

Leader 

HiPPS 

ํ Potsdam Center for Policy 

and Management (PCPM) 

สหพันธ์สำธำรณรัฐยอรมนี 

๎๏ พฤษภำคม – 
๏ มิถุนำยน ๎๑๑๙ 

๑ ๑ ๑ ํ๑ 

๎ National Graduate Institute 

of Policy Studies (GRIPS)  
ประทศญีไปุ่น 

๎๏ พฤษภำคม – 
๏ มิถุนำยน ๎๑๑๙ 

๑ ๑ ๑ ํ๑ 

๏ University of Melbourne 

ครือรัฐออสตรลีย 

๎๏ พฤษภำคม – 
๏ มิถุนำยน ๎๑๑๙ 

๑ ๑ ๑ ํ๑ 

รวม ํ๑ ํ๑ ํ๑ ๐๑ 
 

**(ก าหนดการดังกลาวไมรวมถึงวันดินทางไปละกลับ ละอาจมีการปลีไยนปลงตามความหมาะสม)** 
 

๏. ก าหนดการปฐมนิทศผูຌรับทุน 

 จะจຌง฿หຌทรำบ฿นประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
 

……………………………………  



                                                                                     อกสารนบ ๐ 

 

รูปบบการขียนบทความ 

---------------------- 

นืๅอหา 
 

  น ำสนอกีไยวกับนวคิด/มุมมองของตนองดยกำรน ำควำมรูຌละประสบกำรณ์จำก 

กำรฝึกอบรมมำประยุกต์กับงำนของรำชกำรละจัดท ำป็นขຌอสนอกำรปลีไยนปลง ดยขຌอสนอดังกลำว
อำจป็นรืไองทีไกีไยวกับนยบำย ระบบ กระบวนกำร ขัๅนตอน ทคนิค ทัๅงนีๅ ขຌอสนอดังกลำวอำจมุงนຌน
ผลกระทบฉพำะสวนรำชกำรทีไขຌำรำชกำรผูຌรับทุนสังกัด หรือผลกระทบตอภำครำชกำร฿นภำพรวมกใเดຌ 
 

ความยาว หนຌำกระดำษ Aไ จ ำนวนเมนຌอยกวำ ๏ หนຌำตเมกิน ๑ หนຌำ 
 

ตัวอักษร ภาษาไทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒ 
 

วຌนบรรทัด Single 
 

ก าหนดสง ภำย฿น ํ ดือน นับจำกวันสุดทຌำยของหลักสูตรฝึกอบรม 
 

การสงบทความ ํ. บทความตຌนฉบับจริง ิทางไปรษณีย์ี 
ศูนย์นักบริหำรระดับสูง ส ำนักงำน ก.พ. ๐๗/ํํํ ถนนติวำนนท์   
ต ำบลตลำดขวัญ อ ำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์  
โดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการเจຌาสังกัด / หัวหนຌาหนวยงานที่เทียบเทา  

                       ละ 
๎. ไฟล์บทความ ิMsWordี ิทาง E-mailี 
มำทีไ E-mail : ronarong@ocsc.go.th  

 

....................................... 
 

mailto:ronarong@ocsc.go.th


 

ก ำหนดกำรคดัลอืก 
ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำป ๎๑๑๙ 

ิทนุส ำหรบัผูຌมศีกัยภำพสูง ิTalent Networkีี 
--------------------------- 

 
กจิกรรม วัน ดอืน ป สถำนทีไ 

แ. ประกำศรับสมัคร 
ิก ำหนดสอบภำษำอังกฤษ CU-TEP รอบพิศษ  
ํ๙ ก.พ. ๑๙ ิฉพำะผูຌทีไมีควำมประสงค์จะสอบ
รอบพิศษี ดยจะจຌงวลำละสถำนทีไ฿หຌทรำบ 
฿นวันพุธทีไ ํ์ กุมภำพันธ์ ๎๑๑๙ ี 

ม.ค. – ๏ํ มี.ค. ๑๙ www.ocsc.go.th  

โ. สงอกสำรกำรสมัครถึงส ำนักงำน ก.พ. ๏ํ มี.ค. ๑๙ ทำงเปรษณีย์ หรือสงทีไ 
สำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. 

ใ. ตรวจคุณสมบัติผูຌสมัคร  
 

๓ – ๎๎ ม.ย. ๑๙ กลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน 
ศูนย์สรรหำละลือกสรร 

ส ำนักงำน ก.พ. 
ไ. ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
 

ภำย฿น ๎๙ ม.ย. ๑๙ www.ocsc.go.th  

5. รำยงำนตัว ละปฐมนิทศ  
 
 

จะจຌง฿หຌทรำบ฿นวัน
ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิ

เดຌรับทุน 

ส ำนักงำน ก.พ.  

๒. วันฝຄกอบรม ๎๏ พ.ค. – ๏ มิ.ย. ๑๙ สหพันธ์สำธำรณรัฐยอรมณ/ี 
ประทศญีไปุ่น/ 

ครือรัฐออสตรลีย 
 

หมำยหต ุ ทัๅงนีๅ  ก ำหนดกำรอำจปลีไยนปลงเดຌตำมควำมหมำะสม 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/

