
  

(สําเนา) 
 (สําเนา)(สําเนา) 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาล 

ไปฝ#กอบรมในและ/หรือต)างประเทศ ประจําป+ ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�บริหารระดับสูง) 
-------------------------- 

 ด�วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล 
ไปฝ$กอบรมในและ/หรือต*างประเทศ ประจําป, ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�บริหารระดับสูง) ฉะนั้น อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห*งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว*าด�วย
ทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก และกําหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ=การตัดสิน 
เพ่ือรับทุน ดังต*อไปนี้  

๑. จํานวนทุน 

  ทุนฝ$กอบรมในและ/หรือต*างประเทศตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร ๖ ด�าน ได�แก* การพัฒนาสภาวะผู�นํา การมีวิสัยทัศน= การเปBนผู�นําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง 
การสอนงานและการมอบหมายงาน และการวางกลยุทธ=ภาครัฐ จํานวน ๑๕ ทุน 

 ๒. ข�อผูกพันในการรับทุน 

  ๒.๑ ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาทําประโยชน=ให�ราชการตามสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด เปBนระยะเวลาไม*น�อยกว*า ๒ เท*าของระยะเวลาท่ีได�รับทุน 

  ๒.๒ กรณีผู�ได�รับทุนไม*กลับมาทําประโยชน=ให�แก*ราชการตามสัญญาที่ได�ทําไว�กับ
สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต�องชดใช�เงินทุนท่ีได�จ*ายไปแล�วท้ังสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เท*าของจํานวนเงินทุน
ดังกล*าวให�เปBนเบ้ียปรับอีกด�วย 

 ๓. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑ เปBนข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน*งประเภทบริหาร  
  ๓.๒ เปBนผู�มีอายุไม*เกิน ๕๗  ป, นับถึงวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ได�รับเอกสารการสมัครทาง e-mail 
  ๓.๓ ไม*เปBนผู�เคยได�รับทุนฝ$กอบรมสําหรับผู�บริหารระดับสูง/ทุนฝ$กอบรมสําหรับ 
นักบริหารท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดฝ$กอบรม 
    ๓.๔ หากเคยไปศึกษาหรือฝ$กอบรมด�วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล�ว ต�องกลับมาปฏิบัติ
ราชการแล�วไม*น�อยกว*า ๑ ป, นับถึงวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ได�รับเอกสารการสมัครทาง e-mail 
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 ๓.๕ กรณีเปBนผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝ$กอบรม) มากกว*า ๑ ทุน 
ผู�ได�รับทุนจะต�องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 
 ๓.๖ กรณีสละสิทธิการรับทุน จะไม*สามารถสมัครรับทุนดังกล*าวได�อีกในป,งบประมาณ 
เดียวกัน 
  ๓.๗ มีความรู�ภาษาอังกฤษดีพอท่ีจะไปฝ$กอบรมในต*างประเทศ 
  ๓.๘ มีหนังสือตอบรับให�เข�าฝ$กอบรมในสถาบันชั้นนําในและ/หรือต*างประเทศ ภายใต�
กรอบหลักสูตรที่กําหนด ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตรฝ$กอบรมต*อเนื่องไม*น�อยกว*า ๕ วันทําการ แต*ไม*เกิน  
๓ เดือน 

 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 

  ๔.๑ รับสมัครต้ังแต*บัดนี้จนถึงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

  ๔.๒ ผู�ท่ีประสงค=จะสมัครรับทุนดังกล*าว ต�องสมัครไปยังสถาบันชั้นนําในและ/หรือ
ต*างประเทศ  

  ๔.๓ ผู� ท่ีประสงค=จะสมัครรับทุนต�องได�รับการตอบรับจากสถาบันให�เข�าอบรม 
ในหลักสูตรท่ีสมัครเรียบร�อยแล�ว จึงจะยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได� 

 ๔.๔ ผู�ท่ีประสงค=จะสมัครสามารถ download แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
และแบบฟอร=มอ่ืน ๆ จากเว็บไซต=ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี http://www.ocsc.go.th หัวข�อ “ทุนศึกษาต*อ/ทุนฝ$กอบรม” 
หัวข�อย*อย “ทุนฝ$กอบรม” 

 ๔.๕ เอกสาร และหลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร มีดังนี้  

   (๑) แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาล
ไปฝ$กอบรมในและ/หรือต*างประเทศ ประจําป, ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�บริหารระดับสูง) 

   (๒) หนังสือตอบรับให�เข�าฝ$กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร ของสถาบันชั้นนําในและ/หรือต*างประเทศ  

   (๓) หนังสืออนุญาตให�แสดงความจํานงสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ$กอบรมในและ/หรือต*างประเทศ ประจําป, ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�บริหารระดับสูง) จากหัวหน�า 
ส*วนราชการเจ�าสังกัด ตามแบบฟอร=ม สนง. ก.พ. ๕ 

   (๔) สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ 

  ผู�ที่ประสงค=จะสมัครรับทุนต�องส)งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ซ่ึงบันทึกเป@น 
pdf file ทาง e-mail ไปท่ีศูนย=สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ที่ ses_scholarship@ocsc.go.th 
โดยระบุในหัวข�อ (Subject) ว*า “สมัครทุนสําหรับผู�บริหารระดับสูง” 
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  การรับสมัครจะถือวันที่ส*ง e-mail ต�นทางเปBนสําคัญ ทั้งนี้ เอกสารที่ส)งหลังวันท่ี  
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย จะไม)ได�รับการพิจารณา 

  สํานักงาน ก.พ. จะตอบรับการสมัครทาง e-mail ภายใน ๓ วันทําการ หลังจากวันสมัคร 
กรณีท่ีผู�สมัครไม*ได�รับการตอบรับภายในวันท่ีกําหนด ขอให�ติดต*อโดยตรงทางโทรศัพท= หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๑ 

  ๔.๖ ผู�สมัครจะต�องส)งต�นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปท่ีกลุ*มงานบริหาร  
การสอบทุน ศูนย=สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท= ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันท่ีได�ส)งเอกสารและหลักฐานการสมัครทาง e-mail 

 ๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ=การตัดสิน 

  สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู�สมัคร ในหัวข�อต*าง ๆ ดังนี้ 

  ๕.๑ คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนด 
ในข�อ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้ 

  ๕.๒ ลําดับของการส*งเอกสารและหลักฐานการสมัครเพ่ือแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
ตามท่ีกําหนดในข�อ ๔.๕ ได�ครบถ�วน (หากไม*ครบถ�วนจะไม*ได�รับการพิจารณา) ผู�ส*งก*อนจะได�รับการพิจารณา
ให�ได�รับทุนก*อน โดยถือวันท่ี และเวลา ท่ีส*ง e-mail ต�นทางเปBนสําคัญ  

   กรณีท่ีมีการส*งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาพร�อมกัน สํานักงาน ก.พ.  
จะพิจารณาให�ความสําคัญกับผู�ดํารงตําแหน*งประเภทบริหารในส*วนราชการระดับกรมท่ีมีอัตราเกษียณอายุ
ราชการของผู�ดํารงตําแหน*งประเภทบริหาร ระหว*างป, ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ต้ังแต*ร�อยละ ๕๐ ข้ึนไปก*อน 

  ๕.๓ หลักสูตรท่ีได�รับการตอบรับเปBนหลักสูตรท่ีอยู*ภายใต�กรอบหลักสูตรการพัฒนา 
ตามสมรรถนะหลักทางการบริหาร ๖ ด�าน ได�แก* การพัฒนาสภาวะผู�นํา การมีวิสัยทัศน= การเปBนผู�นําการปรับเปลี่ยน 
การควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน และการวางกลยุทธ=ภาครัฐ 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทุน 

  สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู�มีสิทธิได�รับทุนเท*านั้น ทาง website ของ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th หัวข�อ “ทุนศึกษาต*อ/ทุนฝ$กอบรม” หัวข�อย*อย “ทุนฝ$กอบรม” และจะแจ�ง 
ให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนทราบโดยตรง พร�อมท้ังมีหนังสือแจ�งไปยังส*วนราชการของผู�มีสิทธิได�รับทุนด�วย 

 ๗. การยืนยันการรับทุน 

  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องยืนยันการรับทุนภายใน ๑๐ วันนับจากวันท่ีประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ
ได�รับทุน 
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 ๘. การทําสัญญา 

 ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 ๙. เง่ือนไขการรับทุน 

                ๙.๑ ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องส*งหลักฐานการได�รับอนุญาตให�ลาฝ$กอบรมจากหัวหน�า
ส*วนราชการเจ�าสังกัดให�สํานักงาน ก.พ. ก*อนเดินทางไปฝ$กอบรม  

 ๙.๒ ผู�ได�รับทุนจะต�องเขียนบทความเปBนภาษาไทยท่ีชี้ ให� เห็นถึงการนําความรู�  
และประสบการณ=ท่ีได�รับจากการฝ$กอบรมมาประยุกต=ใช�เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ พร�อมข�อเสนอ 
การเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการฝ$กอบรม (ตามเอกสารแนบ)  

 ๑๐. กําหนดการเดินทาง 

  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องเดินทางไปฝ$กอบรมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มิฉะนั้น 
จะถูกเพิกถอนการให�ทุน 

 ๑๑. การเพิกถอนการให�ทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก*ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ไม*มีหนังสืออนุญาตให�ลาฝ$กอบรมจากหัวหน�าส*วนราชการเจ�าสังกัด  
   ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
   ๑๑.๓ เปBนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
   ๑๑.๔ เปBนผู�ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓ 
   ๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ$กอบรม 
   ๑๑.๖ ไม*สามารถเดินทางไปฝ$กอบรม ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
      
       

(ลงชื่อ)     

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ภาณุ  สังขะวร 
 (นายภาณุ  สังขะวร) 

ท่ีปรึกษาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการ ก.พ. 

      

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 



                                                                                      เอกสารแนบ  
 

รูปแบบการเขียนบทความ 
---------------------- 

เนื้อหา 
 

  นําเสนอแนวคิด มุมมองของตนเองโดยการนําความรู�และประสบการณ�จากการฝ!กอบรม 
มาประยุกต�กับงานของราชการและจัดทําเป%นข�อเสนอการเปลี ่ยนแปลง โดยข�อเสนอ
ดังกล(าวอาจเป%นเรื่องท่ีเก่ียวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ข้ันตอน เทคนิค ท้ังนี้ ข�อเสนอ
ดังกล(าวอาจมุ(งเน�นผลกระทบเฉพาะส(วนราชการท่ีข�าราชการผู�รับทุนสังกัด หรือผลกระทบ
ต(อภาคราชการในภาพรวมก็ได� 
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