
 

 

 

 

 

 

ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 

รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญพืไอรับทุนรัฐบำล 

เปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒ํ 

 ิทุนฝຄกอบรมผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐละภำวะผูຌน ำ  
    (Advanced Public Management and Leadership)) 

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

  ดຌวยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำนินกำรคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญพื่อรับทุนรัฐบำล
เปฝึกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ิทุนฝึกอบรมผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐละภำวะผูຌน ำ ิAdvanced Public Management and Leadership)ี ซึไงป็นทุนส ำหรับขຌำรำชกำร
พลรือนสำมัญ ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ผูຌคยผำนหลักสูตรทุนฝຄกอบรมส ำหรับผูຌมีศักยภำพสูง 
ิTalent Network) ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑์ – ๎๑๑๔ ฉะนัๅน อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) 
หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ 
จึงประกำศรับสมัครคัดลือกพรຌอมทัๅงก ำหนดวิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสินพ่ือรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 ํ. ทุนทีไรับสมัคร   จ ำนวน ํ๑ ทุน  

  กรอบหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรบริหำรกำรปลี่ยนปลง  
ละกำรพัฒนำภำวะป็นผูຌน ำ 

  สถำนที่ฝึกอบรม The Institute of Public Administration of Ireland (IPA) 

     ณ สำธำรณรัฐเอร์ลนด์ 
  ชวงวลำกำรอบรม  ๎ – ํ๏ กรกฎำคม ๎๑๒ํ ึ 
  ึ หมำยหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรปลี่ยนปลงตำมควำมหมำะสม 
 

 ๎.  ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน 

  ๎.ํ ผู ຌเดຌร ับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัต ิรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำที ่ ก .พ. ก ำหนด  
ป็นระยะวลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำของระยะวลำที่เดຌรับทุน  
  ๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำที่เดຌท ำเวຌกับส ำนักงำน ก.พ. 

นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนที่เดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจ ำนวนงินทุนดังกลำว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย 
 

 

 

 
 

ิส ำนำี 



๎ 

 

 ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

  ๏.ํ ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ที่ปฏิบัติ
หนຌำที่หัวหนຌำทีมงำน หรือที่เดຌรับมอบหมำย฿หຌป็นผูຌสอนงำนขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือที่ผำนครงกำร
ระบบขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือที่ส ำรใจหลักสูตรกำรฝึกอบรมครงกำรพัฒนำผูຌน ำคลื่นลูก฿หม฿นรำชกำรเทย 

ซึไงมีอำยุเมกิน ๑๑ ปบริบูรณ์ นับถึงวันก ำหนดสงรำยชื่อ฿หຌส ำนักงำน ก.พ. ิ๑ มีนำคม ๎๑๒ํี 
  ๏.๎ ป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำเมต่ ำกวำระดับปริญญำตรี 
  ๏.๏ ป็นผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรมละควำมประพฤติดี 
  ๏.๐ ป็นผูຌปฏิบัติงำน฿นหนຌำที่ดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศ ละสียสละ 

  ๏.๑ ป็นผูຌที่สวนรำชกำรหในวำมีควำมสำมำรถพียงพอสมควรจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมี
ควำมรูຌพ่ิมขึๅน พ่ือที่จะกลับมำป็นก ำลังส ำคัญของสวนรำชกำร 

  ๏.๒ หำกผูຌสมัครคยเปศึกษำหรือฝึกอบรมดຌวยทุนรัฐบำล ิก.พ.ี มำลຌว ตຌองกลับมำ
ปฏิบัติรำชกำรลຌวเมนຌอยกวำ ํ ป นับถึงวันก ำหนดสงรำยชื่อ฿หຌส ำนักงำน ก.พ. ิ๑ มีนำคม ๎๑๒ํี 
  ๏.๓  ป็นผูຌคยผำนหลักสูตรทุนฝึกอบรมส ำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Network) 

ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑์ – ๎๑๑๔ ที่ส ำนักงำน ก.พ. จัดฝึกอบรมป็นกลุม฿นละ/หรือตำงประทศ 

  ๏.๔ เมป็นผูຌคยเดຌรับทุนฝึกอบรมส ำหรับผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ละภำวะผูຌน ำ ิAdvanced Public Management and Leadership) จัดฝึกอบรมป็นกลุม฿นละ/หรือ
ตำงประทศ 

  ๏.๕ ป็นผูຌที่มีระยะวลำส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดกำรฝึกอบรมป็น
วลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำ ของระยะวลำที่เดຌรับทุน 
 

 ๐.  กำรรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ ฿หຌสวนรำชกำร ก ำหนดวัน วลำ สถำนที่รับสมัครคัดลือก ละด ำนินกำรรับสมัคร
คัดลือกขຌำรำชกำรทีม่ีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด  

  ๐.๎ ผูຌสน฿จสมัครสำมำรถกรอก฿บสมัครเดຌที่ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training 

หัวขຌอ ทุนฝึกอบรมผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐละภำวะผูຌน ำ ิAdvanced Public Management 

and Leadership) ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ละพิมพ์฿บสมัครจำกระบบพ่ือน ำเปยื่นตอสวนรำชกำรตຌนสังกัด 

  ๐.๏ น ำอกสำร หลักฐำน ดังตอเปนีๅ เปยื่นสมัครคัดลือกตอสวนรำชกำรตຌนสังกัด ตำมวัน 
วลำ ละสถำนที่ท่ีสวนรำชกำรก ำหนด 

   ิํี ฿บสมัคร ิที่พิมพ์ออกจำกระบบี พรຌอมติดรูปถำยหนຌำตรงเมสวมหมวก 
ละเมสวมวนตำด ำ ขนำด ขนำด ํ x ํ.๑ นิๅว จ ำนวน ํ รูป ถำยเวຌเมกิน ํ ป  
   (๎) ส ำนำปริญญำบัตร หรือส ำนำระบียนสดงผลกำรรียนตลอดหลักสูตร
(Transcript of Records) 

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

http://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training


๏ 

 

   (๐) ส ำนำทะบียนบຌำน หรือส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

   ิ๑ี ส ำนำบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำที่ของรัฐ 

   (๒) รียงควำม฿นหัวขຌอ หตุผลที่ผูຌสมัครสมควรเดຌรับทุนฝึกอบรมผูຌมีศักยภำพสูง
ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐละภำวะผูຌน ำ ิAdvanced Public Management and Leadership) ควำมยำว
เมกิน ํ หนຌำกระดำษ Aไ บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒ วຌนบรรทัด single space 

   ิ๓ี รียงควำม฿นหัวขຌอ ประยชน์ที่คำดวำจะเดຌรับหำกผูຌสมัครเดຌรับทุนฝึกอบรม
ผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐละภำวะผูຌน ำ ิAdvanced Public Management and Leadership) 

ควำมยำวเมกิน ํ หนຌำกระดำษ Aไ บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒ วຌนบรรทัด single space 

   ิ๔ี ส ำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของสถำบันกำรตำงประทศทวะวงศ์วรปกำร 
กระทรวงกำรตำงประทศ DIFA TES ฿นทักษะกำรอำน ิReading) ละกำรฟัง ิListening) หรือ TOEFL 

ประภท paper–based หรือ internet–based หรือ IELTS หรือผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษอ่ืน โ ที่ทียบเดຌ
ตำมกณฑ์มำตรฐำน฿นกำรประมินควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุรป หรือ Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) ดยผลกำรทดสอบตຌองมีอำยุเมกิน ๎ ป นับถึง
วันก ำหนดสงรำยชืไอ฿หຌส ำนักงำน ก.พ. ิ๑ มีนำคม ๎๑๒ํี 
   จ ำนวนอยำงละ ํ ชุด ทัๅงนีๅ ส ำนำหลักฐำนทุกฉบับ ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกขียนรับรอง
วำ ส ำนำถูกตຌอง พรຌอมทัๅงลงชื่อละวันที่ก ำกับเวຌดຌวย 

  ๐.๐ ฿นกำรสมัครคัดลือก ผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวำมีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง มื่อคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกเดຌตรวจสอบคุณสมบัติจำกอกสำร  ละ
หลักฐำนลຌว ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผู ຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือวำผู ຌนั ๅนป็น ผูຌขำด
คุณสมบัติ฿นกำรสมัครรับทุนครัๅงนีๅ 
 

 ๑.  กำรด ำนินกำรกีไยวกับกำรคัดลือก 

  ๑.ํ  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพื่อรับทุนรัฐบำล  
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ 

  ๑.๎ คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพ่ือรับทุนรัฐบำลฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกจำกอกสำรหลักฐำน ละตัดสินปัญหำกี่ยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกละ
ปัญหำอ่ืน โ ที่กิดขึๅน฿นกำรด ำนินกำรคัดลือกที่เมขัดกับประกำศรับสมัคร ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครคัดลือก
ผูຌ฿ดมคีุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติ฿นกำรสมัครรับทุนครัๅงนีๅ 
  ๑.๏ คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพื่อรับทุนรัฐบำลฯ ด ำนินกำร
คัดลือกผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุนดยวิธีกำรพิจำรณำอกสำรกำรสมัครของผู ຌผำนกำรคัดลือกจำกสวนรำชกำร 
ก ำหนดองค์ประกอบ฿นกำรคัดลือก รวมทัๅงกณฑ์กำรตัดสินพ่ือรับทุน ละประกำศรำยชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  ๑.๐ สวนรำชกำรตงตัๅงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผูຌสมัครพ่ือท ำหนຌำที่พิจำรณำกลั่นกรอง
คัดลือกผูຌสมัครคัดลือก 

 



๐ 

 

 ๒.  วิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน 

  ๒.ํ ฿หຌคณะกรรมกำรกลั่นกรองผูຌสมัคร ซึ่งตงตัๅงดยสวนรำชกำรตำมขຌอ ๑.๐ ท ำหนຌำที่
พิจำรณำกลั่นกรองคัดลือกผูຌสมัครคัดลือกที่มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรูຌควำมสำมำรถละ 

ควำมหมำะสม สมควรที่จะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌพ่ิมขึๅนพ่ือที่จะกลับมำป็นก ำลังส ำคัญของสวนรำชกำร 
จำก฿บสมัคร อกสำร ละหลักฐำนตำง โ รวมทัๅง อำจพิจำรณำทดสอบควำมรูຌควำมสำมำรถ ละ/หรือประมิน
ควำมหมำะสมของผูຌสมัครคัดลือก ละประกำศรำยชื่อผูຌผำนกำรคัดลือก฿หຌผูຌสมัครคัดลือกทรำบ 

  ๒.๎ ผูຌผำนกำรคัดลือกตຌองมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของสถำบันกำรตำงประทศ
ทวะวงศ์วรปกำร กระทรวงกำรตำงประทศ ประภท DIFA TES ที่ระดับเมต่ ำกวำ Bแ ฿นทักษะกำรอำน 
ิReading) ละกำรฟัง ิListening) หรือ TOEFL ที่เมต่ ำกวำ ๐๑์ คะนน ิpaper–based) ๐๎ คะนน 
ิinternet–based) หรือ IELTS ที่ระดับเมต่ ำกวำ ๐.๑ หรือผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษอ่ืน โ ที่ทียบเดຌเมต่ ำกวำ
ระดับ Bแ ฿นระบบ CEFR ดยผลกำรทดสอบตຌองมีอำยุเมกิน ๎ ป นับถึงวันก ำหนดสงรำยชืไอ฿หຌส ำนักงำน ก.พ. 
ิ๑ มีนำคม ๎๑๒ํี 
  ๒.๏ ฿หຌสวนรำชกำรจຌงรำยชื่อผูຌผำนกำรคัดลือกตำมกณฑ์ที่ก ำหนด฿นขຌอ ๒.๎ พรຌอม
จัดสง฿บสมัคร อกสำร หลักฐำนตำง โ ละส ำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ เปยังกลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน 
ศูนย์สรรหำละลือกสรร ส ำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำภอมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภำย฿นวันทีไ ๑ มีนำคม ๎๑๒ํ ทำงเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMSี ดย
ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไทีไท ำกำรเปรษณีย์ตຌนทำงประทับตรำรับอกสำรป็นส ำคัญ ละหำกสวนรำชกำรน ำสง
อกสำรอง ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไกลุมงำนสำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. ประทับตรำรับอกสำรป็นส ำคัญ 
ทัๅงนีๅ อกสำร หลักฐำน ทีไสงหลังวันทีไ ๑ มีนำคม ๎๑๒ํ จะเมเดຌรับกำรพิจำรณำ 

  ๒.๐ คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพ่ือรับทุนรัฐบำลฯ ด ำนินกำร
คัดลือกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยวิธีกำรคัดลือกจำกอกสำรของผูຌผำนกำรคัดลือกจำกสวนรำชกำร ก ำหนด
องค์ประกอบ฿นกำรคัดลือกรวมทัๅงกณฑ์กำรตัดสิน ละประกำศรำยชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  ดังมรีำยละอียดก ำหนดกำรด ำนินกำรคัดลือกฯ ตำมอกสำรนบ ํ 
 

 ๓.  กำรประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  กำรประกำศรำยชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะประกำศรำยชื่อฉพำะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทำนัๅน 
ทำงวใบเซต์ของส ำนักงำน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training หัวขຌอ ทุนฝึกอบรมผูຌมี
ศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐละภำวะผูຌน ำ ิAdvanced Public Management and Leadership) 
ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ละส ำนักงำน ก.พ. จะมีหนังสือจຌงเปยังสวนรำชกำรของผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวย 

 

 
 

 

 

http://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training


๑ 

 

 ๔.  กำรยืนยันกำรรับทุนละกำรอบรม 

      ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรำยงำนตัวพ่ือยืนยันกำรรับทุนละขຌำรับกำรอบรมตำมที่
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
 

 ๕. กำรจัดสรรทุนพืไอทดทนทุนวำง 
  กรณีมีผูຌสละสิทธิรับทุน/เมมำรำยงำนตัว฿นระยะวลำที่ก ำหนด จะมีกำรรียกผูຌที่อยู฿นบัญชี
ส ำรองที่อยู฿นล ำดับถัดเปพ่ือรับทุนทนภำย฿น ๓ วันท ำกำร 
 

 ํ์. กำรจัดกำรฝຄกอบรม 

  ส ำนักงำน ก.พ. จะประสำนงำนพ่ือจัดฝึกอบรม฿นสถำบันชัๅนน ำที่มีประสบกำรณ์ละ
ควำมชี่ยวชำญ฿นดຌำนตำงโ ภำย฿ตຌกรอบหลักสูตรที่ก ำหนด ดยจัดฝึกอบรมบบกลุม 
 

 ํํ.  กำรท ำสัญญำ 

  ํํ.ํ   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองท ำสัญญำตำมบบสัญญำที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

  ํํ.๎   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองจัดท ำขຌอตกลงกำรรับทุนรัฐบำลเปฝึกอบรมตำมบบที่
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด   

 ํ๎.  งืไอนเขกำรรับทุน 

  ํ๎.ํ  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สวนรำชกำรจຌำสังกัด 

  ํ๎.๎ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐำนกำรเดຌรับอนุญำต฿หຌลำฝึกอบรมจำกหัวหนຌำ
สวนรำชกำรจຌำสังกัด 

  ํ๎.๏  กรณเีดຌรับทุนรัฐบำล ก.พ. ิทุนศึกษำหรือทุนฝึกอบรมี มำกกวำ ํ ทุน ผูຌเดຌรับทุน 
จะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึ่ง 

  ํ๎.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสละสิทธิกำรรับทุนภำย฿นระยะวลำที่ส ำนักงำน ก.พ. 
ก ำหนด หำกผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจำกกำรท ำสัญญำรับทุน ผูຌ เดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตำมที่สัญญำ
ก ำหนด 

  ํ๎.๑ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขียนบทควำมป็นภำษำเทยที่ชีๅ฿หຌหในถึงกำรน ำควำมรูຌ ละประสบกำรณ์
ที่เดຌรับจำกกำรฝึกอบรมมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนของสวนรำชกำรจຌำสังกัดพรຌอมขຌอสนอกำรปลี่ยนปลง ภำย฿น 
๏์ วัน หลังจำกสิๅนสุดกำรอบรม ิรำยละอียดตำมอกสำรนบ ๎ี 

  ํ๎.๒ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌำรวมกิจกรรมตำง โ ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

  ํ๎.๓ หำกผูຌรับทุนมิเดຌด ำนินกำรตำมขຌอ ํ๎.๑ – ํ๎.๒ ส ำนักงำน ก.พ. จะน ำเปป็น
ขຌอมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนของสวนรำชกำรที่ผูຌเดຌรับทุนสังกัด฿นปตอเป 

 

 

 



๒ 

 

 ํ๏. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน 

 ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึ่ง ดังนีๅ 
 ํ๏.ํ  เมมีหนังสืออนุญำต฿หຌลำฝึกอบรมจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด 

 ํ๏.๎  หลีกลี่ยง ละลยกำรยืนยันกำรรับทุน ละกำรท ำสัญญำตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

 ํ๏.๏  ป็นผูຌมีควำมประพฤติสื่อมสีย หรือเมอยู฿นมำตรฐำน หรือเมหมำะสม หรือเม
ประพฤติตนตำมนวทำงท่ี ก.พ. ก ำหนด 

 ํ๏.๐  หลีกลี่ยง หรือพยำยำมหลีกลี่ยงก ำหนดกำรดินทำงเปฝึกอบรม 

 

                                                                      

 

 

 

 

ประกำศ  ณ  วันที่    ๔   มกรำคม  พ.ศ.  ๎๑๒ํ 

 

ิลงชื่อี           พัชรภำกร ทวกุล 

(หมอมหลวงพัชรภำกร ทวกุลี                                          
รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน 

ลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนำถูกตຌอง 

 
ินำงสำวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิศษ 



อกสำรนบ ํ 

ก ำหนดกำรคัดลือก 

ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒ํ 

ิทุนฝຄกอบรมผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐละภำวะผูຌน ำ 

ิAdvanced Public Management and Leadership)) 

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

 

กิจกรรม วัน ดือน ป สถำนทีไ 
ํ. รับสมัคร ตำมท่ีสวนรำชกำร 

ที่ผูຌสมัครสังกัดก ำหนด 

ํ. ผูຌสน฿จ กรอก฿บสมัครผำนระบบลงทะบียนออนเลน์ 
ที่ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training    

หัวขຌอ ทุน Advanced Public Management 

and Leadership ละพิมพ์฿บสมัครออกจำก
ระบบ 

๎. ยืไน฿บสมัคร ณ สวนรำชกำรที่สังกัด ภำย฿นวันละวลำ
ที่สวนรำชกำรก ำหนด 

๎. สวนรำชกำรด ำนินกำร
คัดลือก ละจຌงรำยชื่อ 

ผูຌผำนกำรคัดลือก฿หຌ
ส ำนักงำน ก.พ. 

ภำย฿น ๑ มี.ค. ๒ํ - สงทำงเปรษณีย์ EMS หรือ 

- สงดຌวยตนองที่สำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. 

๏. คัดลือกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน มี.ค. ๒ํ ส ำนักงำน ก.พ. 
๐. ประกำศรำยชื่อผูຌมีสิทธิ

เดຌรับทุน  
ภำย฿น ํ๎ ม.ย. ๒ํ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training  

หัวขຌอ ทุน Advanced Public Management and 

Leadership 

๑. รำยงำนตัว ละปฐมนิทศ  

 

จะจຌง฿หຌทรำบ฿นวันประกำศ
รำยชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

ส ำนักงำน ก.พ. 

๒. วันฝึกอบรม ๎ – ํ๏ ก.ค. ๒ํ สำธำรณรัฐเอร์ลนด์ 
 

หมายหตุ  ทัๅงนีๅ  ก าหนดการอาจปลีไยนปลงได้ตามความหมาะสม 

http://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training
http://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training


                                                                                      อกสำรนบ ๎ 

 

รูปบบกำรขียนบทควำม 

ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒ํ 

ิทุนฝຄกอบรมผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครฐัละภำวะผูຌน ำ 

ิAdvanced Public Management and Leadership)) 

---------------------- 
นืๅอหำ 
 

  น ำสนอกี่ยวกับนวคิด/มุมมองของตนองดยกำรน ำควำมรูຌละประสบกำรณ์จำก 

กำรฝึกอบรมมำประยุกต์กับงำนของรำชกำรละจัดท ำป็นขຌอสนอกำรปลี่ยนปลง ดยขຌอสนอดังกลำว
อำจป็นรื่องที่กี่ยวกับนยบำย ระบบ กระบวนกำร ขัๅนตอน ทคนิค ทัๅงนีๅ ขຌอสนอดังกลำวอำจมุงนຌน
ผลกระทบฉพำะสวนรำชกำรที่ขຌำรำชกำรผูຌรับทุนสังกัด หรือผลกระทบตอภำครำชกำร฿นภำพรวมกใเดຌ 
 

ควำมยำว หนຌำกระดำษ Aไ จ ำนวนเมนຌอยกวำ ๏ หนຌำตเมกิน ๑ หนຌำ 
 

ตัวอักษร ภำษำเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒ 
 

วຌนบรรทัด Single 
 

ก ำหนดสง ภำย฿น ํ ดือน นับจำกวันสุดทຌำยของหลักสูตรฝึกอบรม 
 

กำรสงบทควำม ํ. บทควำมตຌนฉบับจริง ิทำงเปรษณีย์ี 
ศูนย์นักบริหำรระดับสูง ส ำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวำนนท์   
ต ำบลตลำดขวัญ อ ำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์  
โดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการเจຌาสังกัด / หัวหนຌาหนวยงานที่เทียบเทา  

                       ละ 
๎. เฟล์บทควำม ิMsWordี ิทำง E-mailี 
มำท่ี E-mail : ronarong@ocsc.go.th  

 

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