ิสำนำี
ประกำศสำนักงำน ก.พ.
รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญพืไอรับทุนรัฐบำล
เปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๐
ิทุนฝຄกอบรมสำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Networkี)
--------------------------------------------------ดຌว ยสำนัก งำน ก.พ. จะดำนิน กำรคัด ลือ กขຌำ รำชกำรพลรือ นสำมัญ พืไอ รับ ทุน รัฐ บำล
เปฝึกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์ ิทุนฝึกอบรมสำหรับผูຌมีศักยภำพสูง
ิTalent Networkีี ฉะนัๅน อำศัยอำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) หงพระรำชบัญญัติระบียบขຌำรำชกำรพลรือน
พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศรับสมัครคั ดลือกพรຌอมทัๅง
กำหนดวิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนทีไรับสมัคร
จำนวน ๐๑ ทุน
กรอบหลักสูตร
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ละภำวะควำมป็นผูຌนำ
บงป็น ๏ ประภท เดຌก
ํ.ํ ทุนสำหรับผูຌขຌำรวมครงกำรระบบขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิHiPPSี จำนวน ํ๑ ทุน
ํ.๎ ทุนสำหรับผูຌขຌำรวมครงกำรพัฒนำผูຌนำคลืไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย (New Wave Leaderี
จำนวน ํ๑ ทุน
ํ.๏ ทุนสำหรับขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ระดับชำนำญกำรพิศษทีไปฏิบัติหนຌำทีไหัวหนຌำ
ทีมงำน หรือทีเไ ดຌรับมอบหมำย฿หຌป็นผูຌสอนงำนขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง จำนวน ํ๑ ทุน
(รำยละอียดตำมอกสำรนบ ํ)
๒. ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน
๎.ํ ผู ຌเ ดຌร ับ ทุน จะตຌอ งกลับ มำปฏิบ ัต ิร ำชกำรชด฿ชຌท ุน ตำมสัญ ญำที ไ ก.พ. ก ำหนด
ป็นระยะวลำเมนอຌ ยกวำ ๎ ทำของระยะวลำทีไเดຌรับทุน
๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงำน ก.พ.
นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจำนวนงินทุนดังกลำว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย

๎
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๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก
๏.ํ ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ประภทวิชำกำร ิรำยละอียดตำมอกสำรนบ ํี
๏.๎ ป็นผูຌสำรใจกำรศึกษำเมตไำกวำระดับปริญญำตรี
๏.๏ ป็นผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรมละควำมประพฤติดี
๏.๐ ป็นผูຌปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศ ละสียสละ
๏.๑ ป็นผูຌทีไสวนรำชกำรหในวำมีควำมสำมำรถพี ยงพอสมควรจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมี
ควำมรูຌพิไมขึๅน พืไอทีไจะกลับมำป็นกำลังสำคัญของสวนรำชกำร
๏.๒ หำกผูຌสมัครคยเปศึกษำหรือฝึกอบรมดຌวยทุน รัฐ บำล ิก.พ.ี มำลຌว ตຌองกลับ มำ
ปฏิบัติรำชกำรลຌวเมนຌอยกวำ ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ี
๏.๓ เม  ป็ น ผูຌ  คยเดຌ รั บ ทุ น ฝึ ก อบรมสำหรั บ ผูຌ มี ศั ก ยภำพสู ง ิTalent Networkี
ทุน ฝึ กอบรมส ำหรั บขຌำรำชกำรตำหน งประภทวิช ำกำร ระดับ ช ำนำญกำร ทุนส ำหรั บ ขຌำรำชกำรตำหน ง
ประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิศษ ทีไสำนักงำน ก.พ. จัดฝึกอบรมป็นกลุม฿นละ/หรือตำงประทศ
๏.๔ ป็นผูຌทีไมีระยะวลำสำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดกำรฝึกอบรมป็ น
วลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำ ของระยะวลำทีไเดຌรับทุน
๐. กำรรับสมัครคัดลือก
๐.ํ ฿หຌสวนรำชกำร กำหนดวัน วลำ สถำนทีไรับสมัครคัดลือก ละดำนินกำรรับสมัคร
คัดลือกขຌำรำชกำรทีมไ ีคุณสมบัติตำมทีไกำหนด
๐.๎ ผูຌสน฿จสมัครสำมำรถกรอก฿บสมัครเดຌตัๅงตวันทีไ ๐ มกรำคม ๎๑๒์ ทีไ www.ocsc.go.th
หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝึกอบรม หัวขຌอยอย ทุนฝึกอบรมสำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Network) ประจำป
งบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์ ิตำมคำชีๅจง฿นวใบเซต์ ี ละพิมพ์฿บสมัครจำกระบบพืไอนำเปยืไนตอสวนรำชกำร
ตຌนสังกัด
๐.๏ นำอกสำร หลักฐำน ดังตอเปนีๅ เปยืไนสมัครคัดลือกตอสวนรำชกำรตຌนสังกัด ตำมวัน
วลำ ละสถำนทีไทีไสวนรำชกำรกำหนด
ิํี ฿บสมัค ร ิทีไพิม พ์อ อกจำกระบบี พรຌอ มติด รูป ถำ ยหนຌำ ตรงเมส วมหมวก
ละเมสวมวนตำดำ ขนำด ขนำด ํ x ํ.๑ นิๅว จำนวน ํ รูป ถำยเวຌเมกิน ํ ป
(๎) ส ำนำปริ ญ ญำบั ต ร หรื อ ส ำนำระบี ย นสดงผลกำรรี ย นตลอดหลั ก สู ต ร
(Transcript of Records)
(๏) หนัง สือ อนุญ ำตละรับ รองควำมหมำะสม฿นกำรสมัค รคัด ลือ กพืไอ รับ ทุน
จำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑ (สำมำรถ download เดຌทีไ www.ocsc.go.th
หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝึกอบรม หัวขຌอยอย ทุนฝึกอบรมสำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Network) ประจำป
งบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์)
(๐) สำนำทะบียนบຌำน หรือสำนำบัตรประจำตัวประชำชน
ิ๑ี สำนำบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ

๏
(๒) รี ย งควำม฿นหั ว ขຌ อ หตุ ผ ลทีไ ผูຌ ส มั ค รสมควรเดຌ รั บ ทุ น ฝึ ก อบรมส ำหรั บ ผูຌ มี
ศักยภำพสูง ิTalent Network) ควำมยำวเมกิน ํ หนຌำกระดำษ Aไ บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒
วຌนบรรทัด single space
ิ๓ี รียงควำม฿นหัวขຌอ ประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับหำกผูຌสมัครเดຌรับ ทุนฝึกอบรม
สำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Network) ควำมยำวเมกิน ํ หนຌำกระดำษ Aไ บบอักษร TH SarabunPSK
ขนำด ํ๒ วຌนบรรทัด single space
ิ๔ี สำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของสถำบันกำรตำงประทศทวะวงศ์วรปกำร
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) ดยผลกำรทดสอบตຌ อ งมี อ ำยุ เ ม  กิ น ๒ ป นั บ ถึ ง
วั น ปຂ ด รั บ สมั ค ร ิ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ี
จำนวนอยำงละ ํ ชุด ทัๅงนีๅ สำนำหลักฐำนทุกฉบับ ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกขียนรับรอง
วำ สำนำถูกตຌอง พรຌอมทัๅงลงชืไอละวันทีไกำกับเวຌดຌวย
๐.๐ ฿นกำรสมัครคัดลือก ผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวำมีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง มืไอคณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกเดຌตรวจสอบคุณสมบั ติจำกอกสำร ละ
หลัก ฐำนลຌว ถຌำ ปรำกฏภำยหลัง วำ ผูຌ฿ ดมีคุณ สมบัติเ มต รงตำมประกำศรับ สมัค ร จะถือ วำ ผูຌนัๅน ป็น ผูຌขำด
คุณสมบัติ฿นกำรสมัครรับทุนครัๅงนีๅ
๑. กำรดำนินกำรกีไยวกับกำรคัดลือก
๑.ํ ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรั ฐบำล
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ
๑.๎ คณะกรรมกำรดำนิ น กำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐ พืไอรั บทุน รัฐ บำลฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกจำกอกสำรหลักฐำน ละตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกละ
ปัญหำอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นกำรดำนินกำรคัดลือกทีไเมขัดกับประกำศรับสมัคร ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครคัดลือก
ผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติ฿นกำรสมัครรับทุนครัๅงนีๅ
๑.๏ คณะกรรมกำรดำนิน กำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุน รัฐบำลฯ ดำนินกำร
คัด ลือ กผู ຌมีสิท ธิเ ดຌร ับ ทุน ดยวิธ ีก ำรพิจ ำรณำอกสำรกำรสมัค รของผู ຌผ ำ นกำรคัด ลือ กจำกสว นรำชกำร
กำหนดองค์ประกอบ฿นกำรคัดลือก รวมทัๅงกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน ละประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
๑.๐ สวนรำชกำรตงตัๅงคณะกรรมกำรกลัไนกรองผูຌสมัครพืไอทำหนຌำทีไพิจำรณำกลัไนกรอง
คัดลือกผูຌสมัครคัดลือก

๐
๒. วิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน
๒.ํ ฿หຌคณะกรรมกำรกลัไนกรองผูຌสมัคร ซึไงตงตัๅงดยสวนรำชกำรตำมขຌอ ๑.๐ ทำหนຌำทีไ
พิจำรณำกลัไนกรองคัดลือกผูຌสมัครคัดลือกทีไมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรูຌควำมสำมำรถละ
ควำมหมำะสม สมควรทีไจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌพิไมขึๅนพืไอทีไจะกลับมำป็นกำลังสำคัญของสวนรำชกำร
จำก฿บสมัคร อกสำร ละหลักฐำนตำง โ รวมทัๅง อำจพิจำรณำทดสอบควำมรูຌควำมสำมำรถ ละ/หรือประมิน
ควำมหมำะสมของผูຌสมัครคัดลือก ละประกำศรำยชืไอผูຌผำนกำรคัดลือก฿หຌผูຌสมัครคัดลือกทรำบ
๒.๎ ผูຌผำนกำรคัดลือกตຌองมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของสถำบันกำรตำงประทศ
ทวะวงศ์วรปกำร กระทรวงกำรตำงประทศ ประภท DIFA TES ทีไระดับเมตไำกวำ Bแ ฿นทักษะกำรอำน
ิReading) ละกำรฟัง ิListening) หรือ TOEFL ทีไเมตไำกวำ ๐๑์ คะนน ิpaper–based) ๐๎ คะนน
ิinternet–based) หรือ IELTS ทีไระดับเมตไำกวำ ๐.๑ หรือผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษอืไน โ ทีไทียบเดຌเมตไำกวำ
ระดับ Bแ ฿นระบบ CEFR ดยผลกำรทดสอบตຌองมีอำยุเมกิน ๒ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๒๔ กุมภำพันธ์
๒๑๒๐ี
๒.๏ ฿หຌสวนรำชกำรจຌงรำยชืไ อผูຌผำนกำรคัดลือกตำมกณฑ์ทีไกำหนด฿นขຌอ ๒.๎ พรຌอม
จัดสง฿บสมัคร อกสำร หลักฐำนตำง โ ละสำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ เปยังกลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน
ศูน ย์ส รรหำละลือ กสรร สำนัก งำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติว ำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภำย฿นวันทีไ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ ทำงเปรษณีย์ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMSี
ดยสำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไทีไทำกำรเปรษณีย์ตຌนทำงประทับตรำรับอกสำรป็นสำคัญ ละหำกสวนรำชกำร
นำสงอกสำรอง สำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไกลุมงำนสำรบรรณ สำนักงำน ก.พ. ประทับ ตรำรับ อกสำรป็น
สำคัญ ทัๅงนีๅ อกสำร หลักฐำน ทีไสงหลังวันทีไ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ จะเมเดຌรับกำรพิจำรณำ
๒.๐ คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลื อกบุคลำกรภำครัฐ พืไอรั บทุนรัฐ บำลฯ ดำนินกำร
คัดลื อกผูຌ มีสิ ท ธิเดຌ รั บ ทุ น ดยวิ ธีกำรคัด ลื อ กจำกอกสำรของผูຌ ผ ำ นกำรคัด ลื อ กจำกส ว นรำชกำร ก ำหนด
องค์ประกอบ฿นกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน ดยกำหนดองค์ประกอบ฿นกำรคัดลือก ชน ทัศนคติ฿นกำรรับทุน
กำรนำควำมรูຌทีไจะเดຌรับมำ฿ชຌประยชน์ ละควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ป็นตຌน ละประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุน฿หຌทรำบ
ดังมีรำยละอียดกำหนดกำรดำนินกำรคัดลือกฯ ตำมอกสำรนบ ๒
๓. กำรประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
กำรประกำศรำยชืไอ ผูຌมีสิท ธิเ ดຌรับ ทุน จะประกำศรำยชืไอ ฉพำะผูຌมีสิทธิเดຌรับ ทุน ทำนัๅน
ทำงวใบเซต์ของสำนักงำน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ฝึกอบรม หัวขຌอยอย ทุนสำหรับ
ขຌำรำชกำร/บุคลำกรภำครัฐ ิทุนฝึกอบรมี หัวขຌอยอย ทุนฝึกอบรมสำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Network)
ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์ ละสำนักงำน ก.พ. จะมีหนังสือจຌงเปยังสวนรำชกำรของผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวย

๑
๔. กำรยืนยันกำรรับทุนละกำรอบรม
ผูຌ มีสิ ทธิ เดຌรั บ ทุ น จะตຌอ งเปรำยงำนตั ว พืไอ ยื น ยั น กำรรั บ ทุ น ละขຌำ รั บ กำรอบรมตำมทีไ
สำนักงำน ก.พ. กำหนด
๕. กำรจัดสรรทุนพืไอทดทนทุนวำง
๕.ํ ฿นกรณีสรรหำผูຌรับทุนเดຌเม ครบตำมจำนวนทีไกำหนด ฿หຌสำมำรถอนทุน ทีไหลือเป฿หຌ
กลุมผูຌขຌำรวมครงกำรระบบขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง กลุมผูຌขຌำรวมครงกำรพัฒนำผูຌนำคลืไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย
กลุ มขຌ ำรำชกำรทีไ ดำรงตำหน งประภทวิช ำกำรระดับ ช ำนำญกำรพิศษทีไป ฏิ บั ติห นຌ ำทีไหั ว หนຌ ำ ทีมงำนหรื อ
ขຌำรำชกำรทีไดำรงตำหนงประภทวิชำกำรระดับชำนำญกำรพิศษทีไเดຌรับมอบหมำย฿หຌป็นผูຌสอนงำนขຌำรำชกำร
ผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ตำมลำดับ ทัๅงนีๅ ฿หຌคำนึงถึงจำนวนผูຌทีไเปอบรม฿นตละกลุมผูຌรับทุนดຌวย
๕.๎ กรณีมีผูຌสละสิทธิรับทุน /เมมำรำยงำนตัว ฿นระยะวลำทีไกำหนด จะมีกำรรียกผูຌทีไ
อยู฿นบัญชีสำรองทีไอยู฿นลำดับถัดเปพืไอรับทุนทนภำย฿น ๓ วันทำกำร
ํ๐. กำรจัดกำรฝຄกอบรม
สำนักงำน ก.พ. จะประสำนงำนพืไอจัดฝึ กอบรม฿นสถำบันชัๅนนำทีไมีประสบกำรณ์ละ
ควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนตำง โ ภำย฿ตຌกรอบหลักสูตรทีไกำหนด เดຌก กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ละภำวะควำมป็นผูຌนำ
ดยจัดฝึกอบรมป็นกลุม
ํํ. กำรทำสัญญำ
ํํ.ํ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองทำสัญญำตำมบบสัญญำทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํํ.๎ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองจัดทำขຌอตกลงกำรรับทุนรัฐบำลเปฝึกอบรมตำมบบทีไ
สำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํ๒. งืไอนเขกำรรับทุน
ํ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สวนรำชกำรจຌำสังกัด
ํ๎.๎ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐำนกำรเดຌรับอนุญำต฿หຌลำฝึกอบรมจำกหัวหนຌำ
สวนรำชกำรจຌำสังกัด
ํ๎.๏ กรณีเดຌรับทุนรัฐบำล ก.พ. ิทุนศึกษำหรือทุนฝึกอบรมี มำกกวำ ํ ทุน ผูຌเดຌรับทุน
จะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง
ํ๎.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะตຌองสละสิทธิกำรรับทุนภำย฿นระยะวลำทีไส ำนักงำน ก.พ.
กำหนด หำกผูຌเดຌรับทุน สละสิทธิรับ ทุนหลังจำกกำรทำสัญญำรับทุน ผูຌ เดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตำมทีไสัญญำ
กำหนด
ํ๎.๑ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขียนบทควำมป็นภำษำเทยทีไชีๅ฿หຌหในถึงกำรนำควำมรูຌ ละประสบกำรณ์
ทีไเดຌรับจำกกำรฝึกอบรมมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนของสวนรำชกำรจຌำสังกัดพรຌอมขຌอสนอกำรปลีไยนปลง ภำย฿น
๏์ วัน หลังจำกสิๅนสุดกำรอบรม ิรำยละอียดตำมอกสำรนบ ๏ี

๒
ํ๎.๒ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌำรวมกิจกรรมตำง โ ตำมทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํ๎.๓ หำกผูຌรับทุนมิเดຌดำนินกำรตำมขຌอ ํ๎.๑ – ํ๎.๒ สำนักงำน ก.พ. จะนำเปป็น
ขຌอมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนของสวนรำชกำรทีไผูຌเดຌรับทุนสังกัด฿นปตอเป
ํ๏. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
ํ๏.ํ เมมีหนังสืออนุญำต฿หຌลำฝึกอบรมจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด
ํ๏.๎ หลีกลีไยง ละลยกำรยืนยันกำรรับทุน ละกำรทำสัญญำตำมทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํ๏.๏ ป็นผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสีย หรือเม อยู฿นมำตรฐำน หรือเมหมำะสม หรือเม
ประพฤติตนตำมนวทำงทีไ ก.พ. กำหนด
ํ๏.๐ หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงกำหนดกำรดินทำงเปฝึกอบรม
ประกำศ ณ วันทีไ ๎๏ ธันวำคม พ.ศ. ๎๑๑๕
ิลงชืไอี

พัชรภำกร ทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภำกร ทวกุลี
รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน
ลขำธิกำร ก.พ.

สำนำถูกตຌอง
ินำงสำวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิศษ

อกสำรนบ ํ
รำยละอียด
ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรมฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๐
(ทุนฝຄกอบรมสำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Networkี)
ทุนทีไรับสมัคร
ํ. หลักสูตรฝຄกอบรม
ํ.ํ จัดหลักสูตรฝึกอบรมป็นกลุม พืไอพัฒนำสมรรถนะดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ละควำมป็นผูຌนำ
ํ.๎ จัดบงผูຌรับทุนป็น ๏ กลุม กลุมละประมำณ ํ๑ คน ตละกลุมจะประกอบดຌวยผูຌรับทุนทัๅง ๏ ประภท
ิทัๅงนีๅขึๅนอยูกับจำนวนผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวยี
๒. สถำนทีไฝຄกอบรม วันทีไฝຄกอบรม ละสัดสวนจำนวนผูຌรับทุน฿นตละกลุม
กลุมทีไ

ํ

สถำนทีฝไ ຄกอบรม
/วันทีไฝຄกอบรม
National Graduate
Institute for Policy Studies
(GRIPS) ประทศญีไปุ่น

HiPPS

สัดสวนจำนวนทุน
New Wave ชำนำญกำรพิศษทีไป็นหัวหนຌำทีมงำน
หรือกำกับดูล HiPPS
Leader

รวม
ิทุนี

๑

๑

๑

ํ๑

๑

๑

๑

ํ๑

๑

๑

๑

ํ๑

ํ๑

ํ๑

ํ๑

๐๑

ํ๐ – ๎๓ พ.ค. ๎๑๒์
๎

The Institute of Public
Administration of Ireland
(IPA) สำธำรณรัฐเอร์ลนด์

๎๔ พ.ค. – ํ์ มิ.ย. ๎๑๒์
๏

Potsdam Center for Policy
and Management (PCPM)

สหพันธ์สำธำรณรัฐยอรมนี
ํ๐ – ๎๓ มิ.ย. ๎๑๒์
รวม

** (กำหนดกำรดังกลำวเมรวมถึงวันดินทำงเปละกลับ ละอำจมีกำรปลีไยนปลงตำมควำมหมำะสม) **
๏. กำหนดกำรปฐมนิทศผูຌรับทุน
จะจຌง฿หຌทรำบ฿นประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน

-๎คุณสมบัติผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก
ประภท/จำนวนทุน

คุณสมบัติผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก

ํ. ทุนสำหรับผูຌขຌำรวม
ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญผูຌดำรงตำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร หรือ
ครงกำรระบบขຌำรำชกำร ชำนำญกำร ทีไขຌำรวมครงกำรระบบขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ ํ – ํํ
ผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง
ทีมไ ีผลกำรปฏิบัติงำน฿นระดับดีมำก หรือดีดน ฿นรอบปทีไผำนมำ ิปงบประมำณ
จำนวน ํ๑ ทุน
๎๑๑๕ี ดยตຌองป็นผูຌคยขຌำรวมกิจกรรมทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด ดังตอเปนีๅ
ํ. ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ ํ – ํํ ตຌองป็นผูຌคยขຌำรวมกิจกรรมสัมมนำ
วิชำกำรประจำประบบขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือกิจกรรมสัมมนำวิชำกำร
ประจำปกลุมกำลังคนคุณภำพ หัวขຌอ หนึไงองศำขยับ ปรับปลีไยนประทศเทย
อยำงนຌอย ํ ครัๅง
๎. ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ ๓ – ํํ ตຌองป็นผูຌคยขຌำรวมกิจกรรม
ปฐมนิทศขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงรุน฿หม
๏. ขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ ๔ – ํํ ตຌองป็นผูຌทีไรับทุนสำหรับผูຌผำนกำร
คัดลือกป็นขຌำรำชกำรผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงรุน฿หมลຌว ิทุนรัฐบำลพืไอฝึกอบรม
ระยะสัๅนี
แก้ไขข้อความตามประกาศ ลงวันที่
29 ธ.ค. 59 เรื่อง แก้ไขข้อความฯ
๎. ทุนสำหรับผูຌขຌำรวม
ํ. ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญผูຌดำรงตำหนงประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ครงกำรพัฒนำผูຌนำ
ทีไสำรใจหลักสูตรกำรฝึกอบรมครงกำรพัฒนำผูຌนำคลืไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย
คลืไนลูก฿หม฿นรำชกำรเทย ๎. ป็นผูຌมีอำยุเมกิน ๐๑ ปบริบูรณ์ นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๎๔ กุมภำพันธ์ ๎๑๒์ี
จำนวน ํ๑ ทุน
๏. ทุนสำหรับขຌำรำชกำร
ํ. ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญผูຌดำรงตำหนงประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
พลรือนสำมัญระดับ
พิศษ ทีไปฏิบัติหนຌำทีไหัวหนຌำทีมงำน หรือขຌำรำชกำรทีไดำรงตำหนงประภท
ชำนำญกำรพิศษทีไปฏิบัติ วิชำกำรระดับชำนำญกำรพิศษทีไเดຌรับมอบหมำย฿หຌป็นผูຌสอนงำนขຌำรำชกำร
หนຌำทีไหัวหนຌำทีมงำน
ผูຌมีผลสัมฤทธิส์ ูง
หรือทีไเดຌรับมอบหมำย฿หຌ ๎. ป็นผูຌมีอำยุเมกิน ๑๏ ปบริบูรณ์ นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๎๔ กุมภำพันธ์ ๎๑๒์ี
ป็นผูຌสอนงำนขຌำรำชกำร
ผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง
จำนวน ํ๑ ทุน

อกสำรนบ ๎
กำหนดกำรคัดลือก
ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๐
ิทุนฝຄกอบรมสำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Networkีี
--------------------------กิจกรรม
ํ. รับสมัคร ละคัดลือก
ดยสวนรำชกำร

วัน ดือน ป

สถำนทีไ

๐ ม.ค. – ๎๔ ก.พ. ๒์

- www.ocsc.go.th
(ผูຌสมัครกรอก฿บสมัครละ download
อกสำรกำรสมัครทำงอินทอร์นใต)
- สวนรำชกำร
ิผูຌสมัครนำอกสำรกำรสมัครเปยืไนทีไ
สวนรำชกำรตຌนสังกัด สวนรำชกำรพิจำรณำ
คัดลือกผูຌสมัครละจຌงรำยชืไอ
สง฿หຌสำนักงำน ก.พ.ี

๎. สวนรำชกำรจຌงรำยชืไอผูຌผำน
กำรคัดลือกของสวนรำชกำรพรຌอมสง
อกสำรกำรสมัครเปยังสำนักงำน ก.พ.

ภำย฿น ๎๔ ก.พ. ๒์

- สงทำงเปรษณีย์ EMS หรือ
- สงดຌวยตนองทีไกลุมงำนสำรบรรณ
สำนักงำน ก.พ.

๏. ตรวจคุณสมบัติผูຌสมัคร

๒ – ํ๓ มี.ค. ๒์

กลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน
ศูนย์สรรหำละลือกสรร สำนักงำน ก.พ.

๐. คัดลือกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน

๎์ – ๎๐ มี.ค. ๒์

สำนักงำน ก.พ.

๑. ประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน

ภำย฿น ๏ํ มี.ค. ๒์

www.ocsc.go.th

ํ๐ – ๎๓ พ.ค. ๒์
ิประทศญีไปุ่นี
๎๔ พ.ค. – ํ์ มิ.ย. ๒์
ิเอร์ลนด์ี
ํ๐ – ๎๓ มิ.ย. ๒์
(สหพันธ์สำธำรณรัฐ
ยอรมณีี

ประทศญีไปุ่น /

๒. ฝึกอบรม

หมำยหตุ ทัๅงนีๅ กำหนดกำรอำจปลีไยนปลงเดຌตำมควำมหมำะสม

เอร์ลนด์ /
สหพันธ์สำธำรณรัฐยอรมณี

อกสำรนบ ๏
รูปบบกำรขียนบทควำม
ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๐
ิทุนฝຄกอบรมสำหรับผูຌมีศักยภำพสูง ิTalent Network)ี

---------------------นืๅอหำ
นำสนอกีไย วกับ นวคิด /มุม มองของตนองดยกำรนำควำมรูຌ ละประสบกำรณ์จ ำก
กำรฝึกอบรมมำประยุกต์กับงำนของรำชกำรละจัดทำป็นขຌอสนอกำรปลีไยนปลง ดยขຌอสนอดังกลำว
อำจป็ น รืไ องทีไกีไยวกับ นยบำย ระบบ กระบวนกำร ขัๅน ตอน ทคนิ ค ทัๅงนีๅ ขຌ อสนอดังกล ำวอำจมุงนຌ น
ผลกระทบฉพำะสวนรำชกำรทีไขຌำรำชกำรผูຌรับทุนสังกัด หรือผลกระทบตอภำครำชกำร฿นภำพรวมกใเดຌ
ควำมยำว

หนຌำกระดำษ Aไ จำนวนเมนຌอยกวำ ๏ หนຌำตเมกิน ๑ หนຌำ

ตัวอักษร

ภำษำเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒

วຌนบรรทัด

Single

กำหนดสง

ภำย฿น ํ ดือน นับจำกวันสุดทຌำยของหลักสูตรฝึกอบรม

กำรสงบทควำม ํ. บทควำมตຌนฉบับจริง ิทำงเปรษณีย์ี
ศูนย์นักบริหำรระดับสูง สำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวำนนท์
ตำบลตลำดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์
โดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการเจຌาสังกัด / หัวหนຌาหนวยงานที่เทียบเทา
ละ
๒. เฟล์บทควำม ิMsWordี ิทำง E-mailี
มำทีไ E-mail : ronarong@ocsc.go.th
.......................................

