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ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล  

ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) 
(ทุนสําหรับผู�ท่ีได�รับการตอบรับให�เข�ารับการฝ1กอบรมจากสถาบันในต3างประเทศ) 

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

 ด�วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ�าหน�าที่ของรัฐ
เพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) (ทุนสําหรับผู�ท่ีได�รับการตอบรับให�เข�ารับการฝ3กอบรม
จากสถาบันในต5างประเทศ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห5งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว5าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 
และกําหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ?การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต5อไปนี้  

๑. ทุนท่ีรับสมัคร จํานวน ๑๐ ทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 

 ๒. ข�อผูกพันในการรับทุน 

  ๒.๑ ผู�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ ส5วนราชการ/หน5วยงานของรัฐ 
ท่ีเปBนต�นสังกัดเปBนระยะเวลาไม5น�อยกว5า ๒ เท5าของระยะเวลาท่ีได�รับทุน 
  ๒.๒ กรณีผู�รับทุนไม5กลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานให�แก5ราชการ/หน5วยงานของรัฐ 
ตามสัญญาท่ีได�ทําไว�กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต�องชดใช�เงินทุนท่ีได�จ5ายไปแล�วท้ังสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงิน
อีก ๒ เท5าของจํานวนเงินทุนดังกล5าวให�เปBนเบ้ียปรับอีกด�วย 

 ๓. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑ เปBนข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ดังต5อไปนี้ 
     ๓.๑.๑ ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน5งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
หรือชํานาญการพิเศษ ท่ีสังกัดส5วนราชการตามท่ีกําหนด หรือ 

    ๓.๑.๒ ข�าราชตํารวจสังกัดสํานักงานตํารวจแห5งชาติ หรือ  
    ๓.๑.๓ ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐสังกัดหน5วยงานของรัฐตามท่ีกําหนด     

ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีประจํา และมิได�หมายรวมถึงพนักงานราชการ ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างชั่วคราว หรือพนักงานประจํา 
   ๓.๒ ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน ณ ส5วนราชการ/หน5วยงานของรัฐตามท่ีกําหนด
มาแล�วไม5น�อยกว5า ๒ ป$ นับถึงวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ได�รับเอกสารการสมัครทางระบบรับสมัคร  
  ๓.๓  เปBนผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ๓.๔ เปBนผู�มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
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  ๓.๕ เปBนผู�ท่ีปฏิบัติงานในหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
    ๓.๖ หากผู�สมัครเคยได�รับทุนรัฐบาลหรือทุนอ่ืนไปศึกษาหรือฝ3กอบรมในต5างประเทศ
มาแล�วต�องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานไม5น�อยกว5า ๑ ป$ นับถึงวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ได�รับเอกสารการสมัคร 
ทางระบบรับสมัคร 
  ๓.๗ เปBนผู�ท่ีมีเวลาสําหรับการปฏิบัติราชการชดใช�ทุนหลังสิ้นสุดการฝ3กอบรมเปBนเวลา
ไม5น�อยกว5า ๒ เท5า ของระยะเวลาท่ีไปฝ3กอบรม 
  ๓.๘ เปBนผู�มีหนังสือตอบรับให�เข�าฝ3กอบรมจากสถาบันในต5างประเทศ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 

  ๔.๑ รับสมัครต้ังแต5วันท่ี ๑๘ เมษายน – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

  ๔.๒ ผู�ท่ีประสงค?จะสมัครรับทุนดังกล5าว ต�องสมัครไปยังสถาบันท่ีจัดฝ3กอบรมและต�อง
ได�รับการตอบรับจากสถาบันให�เข�าอบรมในหลักสูตรที่สมัครเรียบร�อยแล�ว จึงจะยื่นเอกสารและหลักฐาน
การสมัครได� 
 ๔.๓ ผู�ท่ีประสงค?จะสมัครต�องเตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล? PDF ก5อนการสมัคร ดังนี้ 
  (๑)  หนังสือตอบรับให�เข�าฝ3กอบรมจากสถาบันในต5างประเทศ โดยหลักสูตร
ฝ3กอบรมต�องมีระยะเวลาของหลักสูตรฝ3กอบรมไม5น�อยกว5า ๑ สัปดาห? แต5ไม5เกิน ๓ เดือน และต�องไปฝ3กอบรม  
ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 
  (๒)  หนังสืออนุญาตให�แสดงความจํานงสมัครคัดเลือก ตามแบบฟอร?ม สนง. ก.พ. ๕ 
  (๓)  หนังสือรับรองจากหัวหน�าส5วนราชการ/หน5วยงานของรัฐ ว5าหลักสูตรท่ีได�รับ 
การตอบรับให�เข�าอบรมเปBนหลักสูตรที่มีความสําคัญ เปBนความต�องการและเปBนประโยชน?ต5อภารกิจของ
ส5วนราชการ/หน5วยงานของรัฐ ซ่ึงไม5มีการจัดฝ3กอบรมในประเทศไทยหรือหลักสูตรฝ3กอบรมของไทยยังเข�มแข็ง
สู�ต5างประเทศไม5ได� ตามแบบฟอร?ม สนง. ก.พ. ๕.๑      

    (๔) สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จํานวน  ๑ ชุด     
    สําเนาหลักฐานทุกฉบับให�ผู�สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว3า “สําเนาถูกต�อง” 
และลงช่ือกํากับไว�ด�วย 
  ๔.๔  ผู�ท่ีประสงค?จะสมัคร จะต�องดําเนินการดังนี้ 

  (๑) ดําเนินการสมัครได�ท่ี www.ocsc.go.th/scholarship หัวข�อ “ทุนสําหรับ
บุคลากรภาครัฐ” หัวข�อย5อย “ทุนฝ3กอบรม” และเลือก “ทุนสําหรับผู�ท่ีได�รับการตอบรับให�เข�ารับการฝ3กอบรม
จากสถาบันในต5างประเทศ ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)” 

  (๒)  ลงทะเบียนสร�างบัญชีผู�ใช�งาน (Register Account) โดยเลือก “สร�างบัญชีผู�ใช�งาน” 
(สําหรับผู�ท่ียังไม5เคยสร�างบัญชีผู�ใช�งานในระบบลงทะเบียนกลางของสํานักงาน ก.พ.) 
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  (๓)   เข�าสู5ระบบ (Log in) ในหน�าเว็บไซต?ระบบลงทะเบียนกลาง (http://register. ocsc.go.th) โดย
ใช� Username และ Password ตามท่ีได�ลงทะเบียนไว� 

  (๔)   เลือก “สมัครเพ่ือขอรับทุน” กรอกข�อมูลผ5านระบบรับสมัครให�ครบถ�วน และกด 
Submit 

   (๕) Upload เอกสารการสมัครตามข�อ ๔.๓ ให�ครบถ�วน จากนั้นให�ผู �สมัคร
ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลและเอกสาร ก5อนท่ีจะส5งข�อมูลเข�าสู5ระบบ (Publish) 
   เม่ือส3งเอกสารการสมัครเข�าสู3ระบบ (Publish) แล�ว จะไม3สามารถแก�ไข
เอกสารการสมัครใดๆ ได�ท้ังส้ิน กรณีท่ีผู�สมัครประสงคLจะแก�ไขเอกสารการสมัคร จะต�องยกเลิกเอกสารเดิม
และดําเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม3เท3านั้น 
   การสมัครจะสมบูรณLก็ต3อเมื ่อผู �สมัครส3งเอกสารการสมัคร (Publish)  
ตามข�อ ๔.๓ เข�าสู3ระบบแล�วเท3านั้น 
  ๔.๕   สํานักงาน ก.พ. จะตรวจสอบความถูกต�องและครบถ�วนของเอกสาร และหลักฐาน
ของผู�สมัคร (มิใช5การตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัคร) และแจ�งผลการตรวจสอบให�ผู�สมัครทราบทางระบบรับสมัคร 
ภายใน ๓ วันทําการหลังจากวันสมัคร กรณีท่ีผู�สมัครไม5ได�รับการแจ�งผลภายในเวลาท่ีกําหนด โปรดติดต5อโดยตรง 
ทางโทรศัพท? หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๑ 

   การรับสมัครจะถือวันท่ีส5งเอกสารการสมัครเข�าสู5ระบบ (Publish) เปBนสําคัญ 
ท้ังนี้ เอกสารการสมัครท่ีส3ง (Publish) หลังวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย 
จะไม3ได�รับการพิจารณา 
  ๔.๖   ผู�สมัครท่ีกรอกข�อมูล และ Upload เอกสารและหลักฐาน ถูกต�องและครบถ�วน 
จะได�รับการจัดลําดับ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเปBนผู�มีสิทธิได�รับทุนต5อไป โดยผู�สมัครดังกล5าว
จะต�องส3งต�นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข�อ ๔.๓ และแบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
ซ่ึงพิมพLได�จากระบบรับสมัคร พร�อมติดรูปถ3ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ไปท่ีกลุ5มงานบริหารการสอบทุน ศูนย?สรรหา
และเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท? ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันท่ีได�รับแจ�งผลการตรวจสอบความถูกต�องของเอกสารและหลักฐาน  
กรณีส5งเอกสารทางไปรษณีย? สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย?ต�นทางประทับตรารับเอกสาร
เปBนสําคัญ และหากส5วนราชการนําส5งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันท่ีกลุ5มงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ. 
ประทับตรารับเอกสารเปBนสําคัญ 
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    กรณีที่ผู�สมัครที่ Upload เอกสารและหลักฐานไม5ครบถ�วน หรือไม5ถูกต�อง 
สํานักงาน ก.พ. จะไม5รับพิจารณา หากผู�สมัครดังกล5าวยังประสงค?จะสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน จะต�องยกเลิก
เอกสารการสมัครเดิม โดยผู�สมัครสามารถยกเลิกการสมัครเดิมได�ที่ http://register.ocsc.go.th โดยเข�าสู5
ระบบ (Log in) เลือกหัวข�อ “ประวัติหลักสูตร” หัวข�อย5อย “ทุนสําหรับผู�ท่ีได�รับการตอบรับให�เข�ารับ 
การฝ3กอบรมจากสถาบันในต5างประเทศ ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)” เลือก “ยกเลิกเอกสาร 
การสมัคร” และดําเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม5 

 ๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑLการตัดสิน 

  สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู�สมัคร ในหัวข�อต5าง ๆ ดังนี้ 
  ๕.๑ คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนด 
ในข�อ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้ 
  ๕.๒ หลักสูตรท่ีได�รับการตอบรับเปBนหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับเนื้อหาของกลุ5มทุนท่ีสมัคร 
  ๕.๓ ลําดับของผู�สมัครคัดเลือก ซ่ึงได�ส5งเอกสาร และหลักฐานตามท่ีกําหนดในข�อ ๔.๓ 
ได�ถูกต�อง ครบถ�วน (หากไม5ถูกต�อง หรือไม5ครบถ�วนจะไม5ได�รับการพิจารณา) ผู�สมัครก5อนจะได�รับการพิจารณา
ให�ได�รับทุนก5อน โดยถือวันท่ีส5งเอกสารการสมัครเข�าสู5ระบบ (Publish) เปBนสําคัญ 
   กรณีท่ีผู�สมัครยกเลิกเอกสารการสมัคร และ Upload เอกสารการสมัครใหม3 
ผู�สมัครดังกล3าวจะได�รับการจัดลําดับการสมัครใหม3 โดยถือวันท่ีส3งเอกสารการสมัครเข�าสู3ระบบ (Publish) 
ครั้งหลังสุดเปXนสําคัญ 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทุน 

  สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู�มีสิทธิได�รับทุนเท5านั้น ทาง website 
ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th/scholarship  หัวข�อ “ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข�อย5อย  
“ทุนฝ3กอบรม” และเลือก “ทุนรัฐบาลสําหรับผู�ท่ีได�รับการตอบรับให�เข�ารับการฝ3กอบรมจากสถาบันในต5างประเทศ 
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม)” และจะแจ�งให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนทราบโดยตรง พร�อมท้ังมีหนังสือแจ�ง
ไปยังส5วนราชการของผู�มีสิทธิได�รับทุนด�วย 

 ๗. การยืนยันการรับทุน 

  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องยืนยันการรับทุนภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ
ผู�มีสิทธิได�รับทุน 

๘.  การจัดสรรทุนเพ่ือทดแทนทุนว3าง 

  กรณีมีผู�สละสิทธิรับทุนไม5สามารถรายงานตัวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถูกเพิกถอน
การให�ทุน หรือขาดคุณสมบัติท่ีจะรับทุน จะมีการเรียกผู�ท่ีอยู5ในบัญชีสํารองท่ีอยู5ในลําดับถัดไปเพ่ือรับทุนแทน
ภายใน ๗ วัน 



- ๕ - 
 

 ๙. การทําสัญญา 

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

 ๑๐. เง่ือนไขการรับทุน 

  ๑๐.๑  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องส5งหลักฐานการได�รับอนุญาตให�ลาฝ3กอบรมจาก
หัวหน�าส5วนราชการเจ�าสังกัดให�สํานักงาน ก.พ. ก5อนเดินทางไปฝ3กอบรม   
  ๑๐.๒ ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องเดินทางไปฝ3กอบรมภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอนการให�ทุน      
  ๑๐.๓ ผู� ได�รับทุนจะต�องเ ขียนบทความเปBนภาษาไทยเพ่ือเผยแพร5ความรู�และ
ประสบการณ?ท่ีได�รับจากการฝ3กอบรมและจัดทําข�อเสนอแนวทางการนําความรู�และประสบการณ?ท่ีได�รับมา
ประยุกต?ใช�ในงานของหน5วยงานท่ีสังกัด โดยเสนอหน5วยงานต�นสังกัด และสําเนาส5งให�สํานักงาน ก.พ. ภายใน 
๒ สัปดาห? หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ 

 ๑๑. การเพิกถอนการให�ทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก5ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ไม5มีหนังสืออนุญาตให�ลาฝ3กอบรมจากหัวหน�าส5วนราชการ/หน5วยงานของรัฐ  
   ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
   ๑๑.๓ เปBนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม5อยู5ในมาตรฐาน หรือไม5เหมาะสม หรือ 
ไม5ประพฤติตนตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
   ๑๑.๔ เปBนผู�ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓ 
   ๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ3กอบรม 
   ๑๑.๖ ไม5สามารถเดินทางไปฝ3กอบรม ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
 
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๑   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ลงชื่อ)                พัชรภากร  เทวกุล 

(หม5อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
      

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



รายละเอียดทุนสําหรับผู�ท่ีได�รับการตอบรับให�เข�ารับการฝ1กอบรมจากสถาบันในต3างประเทศ  
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม) 

หน3วย
ท่ี 

กลุ3ม กรอบหลักสูตร ส3วนราชการ/หน3วยงาน 
ของผู�มีสิทธิสมัครรับทุน 

จํานวน
ทุน 

๑ ม่ันคง คอมพิวเตอร?/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ     
ความปลอดภัยไซเบอร? 

๑. ส5วนราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
๒. สํานักงานสภาความม่ันคงแห5งชาติ 
๓. สํานักข5าวกรองแห5งชาติ 
๔. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๕. สํานักงานตํารวจแห5งชาติ 
๖. สํานักงาน กสทช. 
๗. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส? 
(องค?การมหาชน) 
๘. สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส? (องค?การมหาชน) 

๔ 

๒ เศรษฐกิจ ๒.๑ เกษตรศาสตร? หรือ
นโยบายท่ีเก่ียวข�อง 

ส5วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ? ๓ 

  ๒.๒ การบริหารจัดการน้ํา 
สิ่งแวดล�อม พลังงาน หรือ    
การจัดการภัยพิบัติ หรือ
นโยบายท่ีเก่ียวข�อง 

ส5วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้ 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
- กระทรวงพลังงาน 
 

 

๓ สังคม การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ครอบครัว และสังคมผู�สูงอายุ 
หรือนโยบายท่ีเก่ียวข�อง 

๑. ส5วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้ 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย? 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงมหาดไทย 
๒. สํานักงาน ก.พ. 

๓ 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๑ 
 



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

เนื้อหา 
 

  นําเสนอเกี่ยวกับแนวคิด/มุมมองของตนเองโดยการนําความรู�และประสบการณ?จาก
การฝ3กอบรมมาประยุกต?กับงานของราชการและจัดทําเปBนข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง โดยข�อเสนอดังกล5าวอาจ
เปBนเรื่องท่ีเก่ียวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ข้ันตอน เทคนิค ท้ังนี้ ข�อเสนอดังกล5าวอาจมุ5งเน�นผลกระทบ
เฉพาะส5วนราชการท่ีข�าราชการผู�รับทุนสังกัด หรือผลกระทบต5อภาคราชการในภาพรวมก็ได� 
 

ความยาว หน�ากระดาษ A4 จํานวนไม5น�อยกว5า ๓ หน�าแต5ไม5เกิน ๕ หน�า 
 

ตัวอักษร ภาษาไทย แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 
 

เว�นบรรทัด Single 
 

กําหนดส3ง ภายใน ๒ สัปดาห? นับจากวันสุดท�ายของหลักสูตรฝ3กอบรม 
 

การส3งบทความ ๑. บทความต�นฉบับจริง (ทางไปรษณียL) 
ศูนย?นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท?   
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
โดยส�งผ�าน หัวหน�าส�วนราชการเจ�าสังกัด/หัวหน�าหน�วยงานท่ีเทียบเท�า  

                       และ 
๒. ไฟลLบทความ (MsWord) (ทาง E-mail) 
มาท่ี E-mail : Witchuda@ocsc.go.th    

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

 

เอกสารแนบ ๒ 
 


