
 

 

 

 

 

 

ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 

รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญพืไอรับทุนรัฐบำล 

เปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๐ 

 ิทุนฝຄกอบรมผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐละภำวะผูຌน ำ  
    (Advanced Public Management and Leadership)) 

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

  ดຌวยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำนินกำรคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญพืไอรับทุนรัฐบำล
เปฝึกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์ ิทุนฝึกอบรมผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐละภำวะผูຌน ำ ิAdvanced Public Management and Leadership)ี ซึไงป็นทุนส ำหรับขຌำรำชกำร
พลรือนสำมัญ ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ผูຌคยผำนหลักสูตรทุนฝຄกอบรมส ำหรับผูຌมีศักยภำพสูง 
ิTalent Network) ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๑๐ – ๒๑๑๓ ฉะนัๅน อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) 
หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน พ .ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล 
พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศรับสมัครคัดลือกพรຌอมทัๅงก ำหนดวิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน 
ดังตอเปนีๅ 
 

 ํ. ทุนทีไรับสมัคร   จ ำนวน ํ๑ ทุน  

  กรอบหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรบริหำรกำรปลีไยนปลง  
ละภำวะควำมป็นผูຌน ำ 

  สถำนทีไฝึกอบรม The Institute of Public Administration of Ireland (IPA) 

     ณ สำธำรณรัฐเอร์ลนด์ 
  ชวงวลำกำรอบรม  ๎๑ มิถุนำยน – ๔ กรกฎำคม ๎๑๒์ ึ 
  ึ หมำยหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรปลีไยนปลงตำมควำมหมำะสม 
 

 ๒.  ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน 

  ๎.ํ ผู ຌเดຌร ับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัต ิรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำที ไ ก .พ. ก ำหนด  
ป็นระยะวลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำของระยะวลำทีไเดຌรับทุน  
  ๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำทีไเดຌท ำเวຌกับส ำนักงำน ก.พ. 

นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจ ำนวนงินทุนดังกลำว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย 
 

 

 
 

ิส ำนำี 



๎ 

 

 ๏.  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

  ๏.ํ ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ทีไปฏิบัติ
หนຌำทีไหัวหนຌำทีมงำน หรือทีไเดຌรับมอบหมำย฿หຌป็นผูຌสอนงำนขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือทีไผำนครงกำร
ระบบขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือทีไส ำรใจหลักสูตรกำรฝึกอบรมครงกำรพัฒนำผูຌน ำคลืไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย 

ซึไงมีอำยุเมกิน ๑๑ ปบริบูรณ์ นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ี 
  ๏.๎ ป็นผูຌส ำรใจกำรศึกษำเมตไ ำกวำระดับปริญญำตรี 
  ๏.๏ ป็นผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรมละควำมประพฤติดี 
  ๏.๐ ป็นผูຌปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศ ละสียสละ 

  ๏.๑ ป็นผูຌทีไสวนรำชกำรหในวำมีควำมสำมำรถพียงพอสมควรจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมี
ควำมรูຌพิไมขึๅน พืไอทีไจะกลับมำป็นก ำลังส ำคัญของสวนรำชกำร 

  ๏.๒ หำกผูຌสมัครคยเปศึกษำหรือฝึกอบรมดຌวยทุนรัฐบำล ิก.พ.ี มำลຌว ตຌองกลับมำ
ปฏิบัติรำชกำรลຌวเมนຌอยกวำ ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ี 
  ๏.๓  ป็นผูຌคยผำนหลักสูตรทุนฝึกอบรมส ำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Network) 

ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑์ – ๎๑๑๓ ทีไส ำนักงำน ก.พ. จัดฝึกอบรมป็นกลุม฿นละ/หรือตำงประทศ 

  ๏.๔ ป็นผูຌทีไมีระยะวลำส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดกำรฝึกอบรมป็น
วลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำ ของระยะวลำทีไเดຌรับทุน 
 

 ๐.  กำรรับสมัครคัดลือก 

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

  ๐.๎ ผูຌสน฿จสมัครสำมำรถกรอก฿บสมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ๐ มกรำคม ๎๑๒์ ทีไ www.ocsc.go.th 

หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝึกอบรม หัวขຌอยอย ทุนฝึกอบรมส ำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Network) ประจ ำป
งบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์ ิตำมค ำชีๅจง฿นวใบเซต์ี ละพิมพ์฿บสมัครจำกระบบพืไอน ำเปยืไนตอสวนรำชกำร
ตຌนสังกัด 

  ๐.๏ น ำอกสำร หลักฐำน ดังตอเปนีๅ เปยืไนสมัครคัดลือกตอสวนรำชกำรตຌนสังกัด ตำมวัน 
วลำ ละสถำนทีไทีไสวนรำชกำรก ำหนด 

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

   (๏) หนังสืออนุญำตละรับรองควำมหมำะสม฿นกำรสมัครคัดลือกพืไอรับทุน
จำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑ (สำมำรถ download เดຌทีไ www.ocsc.go.th 

หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝึกอบรม หัวขຌอยอย ทุนฝึกอบรมผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐละ
ภำวะผูຌน ำ (Advanced Public Management and Leadership) ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์ี 

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


๏ 

 

   (๐) ส ำนำทะบียนบຌำน หรือส ำนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

   ิ๑ี ส ำนำบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ 

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

   ิ๓ี รียงควำม฿นหัวขຌอ ประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับหำกผูຌสมัครเดຌรับทุนฝึกอบรม
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 หรือผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษอืไน โ ทีไทียบเดຌ
ตำมกณฑ์มำตรฐำน฿นกำรประมินควำมสำมำรถทำงภำษำของสหภำพยุรป หรือ Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) ดยผลกำรทดสอบตຌองมีอำยุเมกิน ๒ ป นับถึง
วันปຂดรับสมัคร ิ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ี 
   จ ำนวนอยำงละ ํ ชุด ทัๅงนีๅ ส ำนำหลักฐำนทุกฉบับ ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกขียนรับรอง
วำ ส ำนำถูกตຌอง พรຌอมทัๅงลงชืไอละวันทีไก ำกับเวຌดຌวย 

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

 ๑.  กำรด ำนินกำรกีไยวกับกำรคัดลือก 

  ๑.ํ  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำล  
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ 

  ๑.๎ คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำลฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกจำกอกสำรหลักฐำน ละตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกละ
ปัญหำอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นกำรด ำนินกำรคัดลือกทีไเมขัดกับประกำศรับสมัคร ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครคัดลือก
ผูຌ฿ดมคีุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติ฿นกำรสมัครรับทุนครัๅงนีๅ 
  ๑.๏ คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำลฯ ด ำนินกำร
คัดลือกผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุนดยวิธีกำรพิจำรณำอกสำรกำรสมัครของผู ຌผำนกำรคัดลือกจำกสวนรำชกำร  
ก ำหนดองค์ประกอบ฿นกำรคัดลือก รวมทัๅงกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน ละประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  ๑.๐ สวนรำชกำรตงตัๅงคณะกรรมกำรกลัไนกรองผูຌสมัครพืไอท ำหนຌำทีไพิจำรณำกลัไนกรอง
คัดลือกผูຌสมัครคัดลือก 
 



๐ 

 

 ๒.  วิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน 

  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.๎ ผูຌผำนกำรคัดลือกตຌองมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของสถำบันกำรตำงประทศ
ทวะวงศ์วรปกำร กระทรวงกำรตำงประทศ ประภท DIFA TES ทีไระดับเมตไ ำกวำ Bแ ฿นทักษะกำรอำน 
ิReading) ละกำรฟัง ิListening) หรือ TOEFL ทีไเมตไ ำกวำ ๐๑์ คะนน ิpaper–based) ๐๎ คะนน 
ิinternet–based) หรือ IELTS ทีไระดับเมตไ ำกวำ ๐.๑ หรือผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษอืไน โ ทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำ
ระดับ Bแ ฿นระบบ CEFR ดยผลกำรทดสอบตຌองมีอำยุเมกิน ๒ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๒๔ กุมภำพันธ์ 
๒๑๒๐ี 
  ๒.๏ ฿หຌสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอผูຌผำนกำรคัดลือกตำมกณฑ์ทีไก 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 ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ ทำงเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMSี 
ดยส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไทีไท ำกำรเปรษณีย์ตຌนทำงประทับตรำรับอกสำรป็นส ำคัญ ละหำกสวนรำชกำร
น ำสงอกสำรอง ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไกลุมงำนสำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. ประทับตรำรับอกสำรป็น
ส ำคัญ ทัๅงนีๅ อกสำร หลักฐำน ทีไสงหลังวันทีไ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ จะเมเดຌรับกำรพิจำรณำ 

  ๒.๐ คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำลฯ ด ำนินกำร
คัดลือกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ดยวิธีกำรคัดลือกจำกอกสำรของผูຌผำนกำรคัดลือกจำกสวนรำชกำร ก ำหนด
องค์ประกอบ฿นกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน ดยก ำหนดองค์ประกอบ฿นกำรคัดลือก ชน ทัศนคติ฿นกำรรับทุน 
กำรน ำควำมรูຌทีไจะเดຌรับมำ฿ชຌประยชน์ ละควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ป็นตຌน ละประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุน฿หຌทรำบ 

  ดังมรีำยละอียดก ำหนดกำรด ำนินกำรคัดลือกฯ ตำมอกสำรนบ ํ 
 

 ๓.  กำรประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  กำรประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะประกำศรำยชืไอฉพำะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทำนัๅน 
ทำงวใบเซต์ของส ำนักงำน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ฝึกอบรม หัวขຌอยอย ทุนส ำหรับ
ขຌำรำชกำร/บุคลำกรภำครัฐ ิทุนฝึกอบรมี หัวขຌอยอย ทุนฝึกอบรมส ำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Network) 
ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์ ละส ำนักงำน ก.พ. จะมีหนังสือจຌงเปยังสวนรำชกำรของผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวย 
 

 

 

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


๑ 

 

 ๔.  กำรยืนยันกำรรับทุนละกำรอบรม 

      ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรำยงำนตัวพืไอยืนยันกำรรับทุนละขຌำรับกำรอบรมตำมทีไ
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
 

 ๕. กำรจัดสรรทุนพืไอทดทนทุนวำง 
  ๕.ํ ฿นกรณีสรรหำผูຌรับทุนเดຌเมครบตำมจ ำนวนทีไก ำหนด ฿หຌสำมำรถอนทุนทีไหลือเป
฿หຌกับทุนประภทอืไน฿นกลุมป้ำหมำยผูຌรับทุนดียวกัน ิกลุมต ำหนงประภทวิชำกำรี 
  ๕.๎ กรณีมีผูຌสละสิทธิรับทุน/เมมำรำยงำนตัว฿นระยะวลำทีไก ำหนด จะมีกำรรียกผูຌทีไอยู฿น
บัญชีส ำรองทีไอยู฿นล ำดับถัดเปพืไอรับทุนทนภำย฿น ๓ วันท ำกำร หำกด ำนินกำรลຌวลຌวยังมีทุนหลืออยู  
฿หຌอนทุนทีไหลือเป฿หຌกับทุนประภทอืไน฿นกลุมป้ำหมำยผูຌรับทุนดียวกัน ิกลุมต ำหนงประภทวิชำกำรี 
 

 ํ๐. กำรจัดกำรฝຄกอบรม 

  ส ำนักงำน ก.พ. จะประสำนงำนพืไอจัดฝึกอบรม฿นสถำบันชัๅนน ำทีไมีประสบกำรณ์ละ
ควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนตำง โ ภำย฿ตຌกรอบหลักสูตรทีไก ำหนด เดຌก กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรบริหำร
กำรปลีไยนปลง ละภำวะควำมป็นผูຌน ำ ดยจัดฝึกอบรมป็นกลุม 
 

 ํํ.  กำรท ำสัญญำ 

  ํํ.ํ   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองท ำสัญญำตำมบบสัญญำทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

  ํํ.๎   ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองจัดท ำขຌอตกลงกำรรับทุนรัฐบำลเปฝึกอบรมตำมบบทีไ
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด   

 ํ๒.  งืไอนเขกำรรับทุน 

  ํ๎.ํ  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สวนรำชกำรจຌำสังกัด 

  ํ๎.๎ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐำนกำรเดຌรับอนุญำต฿หຌลำฝึกอบรมจำกหัวหนຌำ
สวนรำชกำรจຌำสังกัด 

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

  ํ๎.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสละสิทธิกำรรับทุนภำย฿นระยะวลำทีไส ำนักงำน ก.พ. 
ก ำหนด หำกผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจำกกำรท ำสัญญำรับทุน ผูຌ เดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตำมทีไสัญญำ
ก ำหนด 

  ํ๎.๑ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขียนบทควำมป็นภำษำเทยทีไชีๅ฿หຌหในถึงกำรน ำควำมรูຌ ละประสบกำรณ์
ทีไเดຌรับจำกกำรฝึกอบรมมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนของสวนรำชกำรจຌำสังกัดพรຌอมขຌอสนอกำรปลีไยนปลง ภำย฿น 
๏์ วัน หลังจำกสิๅนสุดกำรอบรม ิรำยละอียดตำมอกสำรนบ ๒ี 

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

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



๒ 

 

 ํ๏. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน 

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

 ํ๏.๎  หลีกลีไยง ละลยกำรยืนยันกำรรับทุน ละกำรท ำสัญญำตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

 ํ๏.๏  ป็นผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมำตรฐำน หรือเมหมำะสม หรือเม
ประพฤติตนตำมนวทำงทีไ ก.พ. ก ำหนด 

 ํ๏.๐  หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงก ำหนดกำรดินทำงเปฝึกอบรม 

 

                                                                      

 

 

 

 

ประกำศ  ณ  วันทีไ   ๎๏  ธันวำคม  พ.ศ.  ๎๑๑๕ 

 

ิลงชืไอี           พัชรภำกร ทวกุล 

(หมอมหลวงพัชรภำกร ทวกุลี                                          
รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน 

ลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนำถูกตຌอง 

 
ินำงสำวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรพัยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิศษ 



อกสำรนบ ํ 

ก ำหนดกำรคัดลือก 

ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๐ 

ิทุนฝຄกอบรมผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครฐัละภำวะผูຌน ำ 

ิAdvanced Public Management and Leadership)) 

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

กิจกรรม วัน ดือน ป สถำนทีไ 

ํ. รับสมัคร ละคัดลือกดยสวนรำชกำร 

 

๐ ม.ค. – ๎๔ ก.พ. ๒์ - www.ocsc.go.th  
(ผูຌสมัครกรอก฿บสมัครละ download  

อกสำรกำรสมัครทำงอินทอร์นใต)  

-  สวนรำชกำร 
ิผูຌสมัครน ำอกสำรกำรสมัครเปยืไนทีไ 

สวนรำชกำรตຌนสังกัด สวนรำชกำรพิจำรณำ
คัดลือกผูຌสมัครละจຌงรำยชืไอ 

สง฿หຌส ำนักงำน ก.พ.ี 

๎. สวนรำชกำรจຌงรำยชืไอผูຌผำน 

กำรคัดลือกของสวนรำชกำรพรຌอมสง
อกสำรกำรสมัครเปยังส ำนักงำน ก.พ. 

ภำย฿น ๎๔ ก.พ. ๒์ - สงทำงเปรษณีย์ EMS หรือ 

- สงดຌวยตนองทีไกลุมงำนสำรบรรณ  
ส ำนักงำน ก.พ. 

๏. ตรวจคุณสมบัติผูຌสมัคร  

 

๒ – ํ๓ มี.ค. ๒์ กลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน  
ศูนย์สรรหำละลือกสรร  ส ำนักงำน ก.พ. 

๐. คัดลือกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ๎์ – ๎๐ มี.ค. ๒์ ส ำนักงำน ก.พ. 

๑. ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  ภำย฿น ๏ํ มี.ค. ๒์ www.ocsc.go.th  

๒. ฝึกอบรม ๎๑ มิ.ย. – ๔ ก.ค. ๒์  สำธำรณรัฐเอร์ลนด์ 

 หมำยหตุ  ทัๅงนีๅ  ก ำหนดกำรอำจปลีไยนปลงเดຌตำมควำมหมำะสม 

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


                                                                                      อกสำรนบ ๎ 

 

รูปบบกำรขียนบทควำม 

ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๐ 

ิทุนฝຄกอบรมผูຌมีศักยภำพสูงดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครฐัละภำวะผูຌน ำ 

ิAdvanced Public Management and Leadership)) 

---------------------- 
นืๅอหำ 
 

  น ำสนอกีไยวกับนวคิด/มุมมองของตนองดยกำรน ำควำมรูຌละประสบกำรณ์จำก 

กำรฝึกอบรมมำประยุกต์กับงำนของรำชกำรละจัดท ำป็นขຌอสนอกำรปลีไยนปลง ดยขຌอสนอดังกลำว
อำจป็นรืไองทีไกีไยวกับนยบำย ระบบ กระบวนกำร ขัๅนตอน ทคนิค ทัๅงนีๅ ขຌอสนอดังกลำวอำจมุงนຌน
ผลกระทบฉพำะสวนรำชกำรทีไขຌำรำชกำรผูຌรับทุนสังกัด 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 
๒. เฟล์บทควำม ิMsWordี ิทำง E-mailี 
มำทีไ E-mail : ronarong@ocsc.go.th  

 

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