ิสำนำี
ประกำศสำนักงำน ก.พ.
รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญพืไอรับทุนรัฐบำล
เปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๐
ิทุนฝຄกอบรมสำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร)
--------------------------------------------------ดຌว ยสำนัก งำน ก.พ. จะดำนิน กำรคัด ลือ กขຌำ รำชกำรพลรือ นสำมัญ พืไอ รับ ทุน รัฐ บำล
เปฝึกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์ ิทุนฝึกอบรมสำหรับขຌำรำชกำรประภท
วิช ำกำร ระดับ ช ำนำญกำรี ฉะนัๅ น อำศัย อำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) ห งพระรำชบั ญญัติร ะบี ยบ
ขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศรับสมัครคัดลือก
พรຌอมทัๅงกำหนดวิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนทีไรับสมัคร
กรอบหลักสูตร

จำนวน ํ๑ ทุน
สมรรถนะทีไจำป็น฿นกำรปฏิบัติงำน เดຌก ภำวะผูຌนำ กำรปรับตัว
ละควำมยืดหยุน ละกำรมีจิตมุงบริกำร
ณ สำธำรณรัฐสิงคปร์
ชวงวลำกำรอบรม ๓ – ๎์ พฤษภำคม ๎๑๒์ ึ
ึ หมำยหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรปลีไยนปลงตำมควำมหมำะสม

๒. ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน
๎.ํ ผูຌ เ ดຌ รั บ ทุ น จะตຌ อ งกลั บ มำปฏิ บั ติ ร ำชกำรชด฿ชຌ ทุ น ตำมสั ญ ญำทีไ ก.พ. กำหนด
ป็นระยะวลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำของระยะวลำทีไเดຌรับทุน
๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนตำมสัญญำทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงำน ก.พ.
นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจำนวนงินทุนดังกลำว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย
๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก
๏.ํ ป็นขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ ประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร ซึไงมีอำยุเมกิน
๐๑ ปบริบูรณ์ นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ี
๏.๎ ป็นผูຌสำรใจกำรศึกษำเมตไำกวำระดับปริญญำตรี
๏.๏ ป็นผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรมละควำมประพฤติดี

๎
๏.๐ ป็นผูຌปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศ ละสียสละ
๏.๑ ป็นผูຌทีไสวนรำชกำรหในวำมีควำมสำมำรถพี ยงพอสมควรจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมี
ควำมรูຌพิไมขึๅน พืไอทีไจะกลับมำป็นกำลังสำคัญของสวนรำชกำร
๏.๒ หำกผูຌสมัครคยเปศึกษำหรือฝึกอบรมดຌวยทุนรัฐบำล ิก.พ.ี มำลຌว ตຌองกลับมำ
ปฏิบัติรำชกำรลຌวเมนຌอยกวำ ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ี
๏.๓ เมป็นผูຌคยเดຌรับทุนสำหรับขຌำรำชกำรตำหนงประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
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 ทุนฝึกอบรมสำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์ (ตำมคำชีๅจง฿นวใบ เซต์) ละพิมพ์฿บสมัครจำกระบบพืไอนำเปยืไนตอ
สวนรำชกำรตຌนสังกัด
๐.๏ นำอกสำร หลักฐำน ดังตอเปนีๅ เปยืไนสมัครคัดลือกตอสวนรำชกำรตຌนสังกัด ตำมวัน
วลำ ละสถำนทีไทีไสวนรำชกำรกำหนด
(ํ) ฿บสมั ค ร ิทีไ พิ ม พ์ อ อกจำกระบบี พรຌ อ มติ ด รู ป ถ ำ ยหนຌ ำ ตรงเม ส วมหมวก
ละเมสวมวนตำดำ ขนำด ขนำด ํ x ํ.๑ นิๅว จำนวน ํ รูป ถำยเวຌเมกิน ํ ป
(๎) สำนำปริญ ญำบัต ร หรือ สำนำระบีย นสดงผลกำรรีย นตลอดหลัก สูต 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 ทุนฝึกอบรมสำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์)
(๐) สำนำทะบียนบຌำน หรือสำนำบัตรประจำตัวประชำชน
ิ๑ี สำนำบัตรประจำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ
(๒) รียงควำม฿นหัวขຌอ หตุผลทีไผูຌสมัครสมควรเดຌรับทุนฝึกอบรมสำหรับขຌำรำชกำร
ประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร ควำมยำวเมกิน ํ หนຌำกระดำษ Aไ บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด
ํ๒ วຌนบรรทัด single space

๏
ิ๓ี รียงควำม฿นหัวขຌอ ประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับหำกผูຌสมัครเดຌรับทุนฝึกอบรมสำหรับ
ขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร 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) ดยผลกำรทดสอบตຌองมีอำยุเ ม กิน ๒ ป นับถึง
วันปຂดรับสมัคร ิ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ี
จำนวนอยำงละ ํ ชุด ทัๅงนีๅ สำนำหลักฐำนทุกฉบับ ฿หຌ ผูຌสมัครคัดลือกขียนรับรอง
วำ สำนำถูกตຌอง พรຌอมทัๅงลงชืไอละวันทีไกำกับเวຌดຌวย
๐.๐ ฿นกำรสมัครคัดลือก ผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวำมีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง มืไอคณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกเดຌตรวจสอบคุณ สมบัติจำกอกสำร ละ
หลัก ฐำนลຌว ถຌำ ปรำกฏภำยหลัง วำ ผู ຌ฿ ดมีคุณ สมบัติเ มต รงตำมประกำศรับ สมัค ร จะถือ วำ ผู ຌนั ๅน ป็น ผู ຌข ำด
คุณสมบัติ฿นกำรสมัครรับทุนครัๅงนีๅ
๑. กำรดำนินกำรกีไยวกับกำรคัดลือก
๑.ํ ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุ นรัฐบำล
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ
๑.๎ คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครั ฐพืไอรับทุน รัฐบำลฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกจำกอกสำรหลักฐำน ละตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกละ
ปัญหำอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นกำรดำนินกำรคัดลือกทีไเมขัดกับประกำศรับสมัคร ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครคัดลือก
ผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือวำผูຌนัๅนป็นผูຌขำดคุณสมบัติ฿นกำรสมัครรับทุนครัๅงนีๅ
๑.๏ คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุน 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
๒. วิธีกำรคัดลือก
๒.ํ ฿หຌคณะกรรมกำรกลัไนกรองผูຌสมัคร ซึไงตงตัๅงดยสวนรำชกำรตำมขຌอ ๑.๐ ทำหนຌำทีไ
พิจำรณำกลัไนกรองคัดลือกผูຌสมัครคัดลือกทีไมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรูຌควำมสำมำรถละ
ควำมหมำะสม สมควรทีไจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌมีควำมรูຌพิไมขึๅนพืไอทีไจะกลับมำป็นกำลังสำคัญของสวนรำชกำร

๐
จำก฿บสมัคร อกสำร ละหลักฐำนตำง โ รวมทัๅง อำจพิจำรณำทดสอบควำมรูຌควำมสำมำรถ ละ/หรือประมิน
ควำมหมำะสมของผูຌสมัครคัดลือก ละประกำศรำยชืไอผูຌผำนกำรคัดลือก฿หຌผูຌสมัครคัดลือกทรำบ
๒.๎ ผูຌผำนกำรคัดลือกตຌองมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของสถำบัน กำรตำงประทศ
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.๏ ฿หຌสวนรำชกำรจຌงรำยชืไอผูຌผำนกำรคัด ลือกตำมกณฑ์ทีไกำหนด฿นขຌอ ๒.๎ จำนวน
สวนรำชกำรละ ํ รำย พรຌอมจัดสง฿บสมัคร อกสำร หลักฐำนตำง โ ละสำนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
เปยังกลุมงำนบริหำรกำรสอบทุ น ศูนย์สรรหำละลือกสรร สำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวำนนท์ ตำบล
ตลำดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภำย฿นวันทีไ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ ทำงเปรษณี ย์
ลงทะบียนดวนพิศษ ิEMSี ดยสำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไทีไทำกำรเปรษณีย์ตຌน ทำงประทับตรำรับอกสำร
ป็นสำคัญ ละหำกสวนรำชกำรนำสงอกสำรอง สำนักงำน ก.พ. จะถือวันทีไกลุมงำนสำรบรรณ สำนักงำน ก.พ.
ประทับตรำรับอกสำรป็ นสำคัญ ทั้งนี้ อกสำร หลักฐำน ทีไสงหลังวันทีไ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๑๒๐ จะเมเดຌรับ
กำรพิจำรณำ
๒.๐ คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุ คลำกรภำครัฐ พืไอรับ ทุนรัฐ 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 ำหน ด
องค์ประกอบ฿นกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน ดยกำหนดองค์ประกอบ฿นกำรคัดลือก ชน ทัศนคติ฿นกำรรับทุน
กำรนำควำมรูຌทีไจะเดຌรับมำ฿ชຌประยชน์ ละควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ป็นตຌน ละประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุน฿หຌทรำบ
ดังมีรำยละอียดกำหนดกำรดำนินกำรคัดลือกฯ ตำมอกสำรนบ ํ
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 ทุนฝึกอบรมสำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับ
ชำนำญกำร ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒์ ละสำนักงำน ก.พ. จะมีหนังสือจຌงเปยังสวนรำชกำรของ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวย
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

๑
๕. กำรจัดสรรทุนพืไอทดทนทุนวำง
๕.ํ กรณีส รรหำผูຌ รั บ ทุน เดຌเมครบตำมจ ำนวนทีไกำหนด ฿หຌ  อนทุนทีไหลื อเป฿หຌ กับ ทุน
ประภทอืไน฿นกลุมป้ำหมำยผูຌรับทุนดียวกัน ิกลุมตำหนงประภทวิชำกำรี
๕.๎ กรณีมีผูຌ สละสิทธิรับทุน /เมมำรำยงำนตัว ฿นระยะวลำทีไกำหนด จะมีกำรรียกผูຌทีไ
อยู฿นบัญชีสำรองทีไอยู฿นลำดับถัดเปพืไอรับทุนทนภำย฿น ๓ วันทำกำร หำกดำนินกำรลຌวยังมีทุนหลืออยู
฿หຌอนทุนทีไหลือเป฿หຌกับทุนประภทอืไน฿นกลุมป้ำหมำยผูຌรับทุนดียวกัน ิกลุมตำหนงประภทวิชำกำรี
ํ๐. กำรจัดกำรฝຄกอบรม
สำนักงำน ก.พ. จะประสำนงำนพืไอจัดฝึกอบรม฿นสถำบันชัๅนนำทีไมีประสบกำรณ์ ละ
ควำมชีไยวชำญ฿นรืไองตำง โ ภำย฿ตຌกรอบกำรพัฒนำตำมสมรรถนะทีไจำป็น฿นกำรปฏิบัติงำน เดຌก ภำวะผูຌนำ
กำรปรับตัวละควำมยืดหยุน ละกำรมีจิตมุงบริกำร ดยจัดฝึกอบรมป็นกลุม
ํํ. กำรทำสัญญำ
ํํ.ํ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองทำสัญญำตำมบบสัญญำทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํํ.๎ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองจัดทำขຌอตกลงกำรรับทุนรัฐบำลเปฝึกอบรมตำมบบทีไ
สำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํ๒. งืไอนเขกำรรับทุน
ํ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สวนรำชกำรจຌำสังกัด
ํ๎.๎ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐำนกำรเดຌรับอนุญำต฿หຌลำฝึกอบรมจำกหัวหนຌำ
สวนรำชกำรจຌำสังกัด
ํ๎.๏ กรณีป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบำล ก.พ. ิทุนศึกษำหรือทุนฝึกอบรมี มำกกวำ ํ ทุน
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง
ํ๎.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะตຌอ งรำยงำนตัว รับ ทุน ภำย฿นระยะวลำทีไสำนัก งำน ก.พ.
กำหนด หำกผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิกำรรับทุนภำยหลังจำกกำรทำสัญญำรับทุน ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตำมทีไ
สัญญำกำหนด
ํ๎.๑ ผูຌเ ดຌร ับ ทุน จะตຌอ งขีย นบทควำมป็น ภำษำเทยทีไชีๅ฿ หຌ หใน ถึ ง กำรน ำควำมรูຌ
ละประสบกำรณ์ทีไเดຌรับจำกกำรฝึกอบรมมำประยุกต์฿ชຌพืไอพัฒนำหรือปรับปรุงงำนทีไรับผิดชอบ พรຌอมขຌอสนอ
กำรปลีไยนปลงภำย฿น ๏์ วัน หลังจำกสิๅนสุดกำรอบรม ิรำยละอียดตำมอกสำรนบ ๒ี
ํ๎.๒ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌำรวมกิจกรรมตำง โ ตำมทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํ๎.๓ หำกผูຌเดຌรับทุนมิเดຌดำนินกำรตำมขຌอ ํ๎.๑ – ํ๎.๒ สำนักงำน ก.พ. จะนำเป
ป็นขຌอมูลประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนของสวนรำชกำรทีไผูຌเดຌรับทุนสังกัด฿นปตอเป

๒
. ก ร พกถอนก ร หทน
ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
ํ๏.ํ เมมีหนังสืออนุญำต฿หຌลำฝຄกอบรมจำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด
ํ๏.๎ หลีกลีไยง ละลยกำรยืนยันกำรรับทุน ละกำรทำสัญญำตำมทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํ๏.๏ ป็นผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมำตรฐำน หรือเมหมำะสม หรือเม
ประพฤติตนตำมนวทำงทีไ ก.พ. กำหนด
ํ๏.๐ หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงกำหนดกำรดินทำงเปฝຄกอบรม
ประกำศ ณ วันทีไ ๎๏ ธันวำคม พ.ศ. ๎๑๑๕
ิลงชืไอี

พัชรภำกร ทวกุล

(หมอมหลวงพัชรภำกร ทวกุล)
รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน
ลขำธิกำร ก.พ.
สำนำถูกตຌอง
ินำงสำวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิศษ

อกสำรนบ ํ
กำหนดกำรคัดลือก
ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๐
ิทุนฝຄกอบรมสำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรี
--------------------------กิจกรรม

วัน ดือน ป

สถำนทีไ

ํ. รับสมัคร ละคัดลือกดยสวนรำชกำร

๐ ม.ค. – ๎๔ ก.พ. ๒์

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

๎. 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

๒. รำยงำนตัว ละปฐมนิทศ

จะจຌง฿หຌทรำบ
฿นวันประกำศรำยชืไอผูຌ
มีสิทธิเดຌรับทุน

สำนักงำน ก.พ.

๓ – ๎์ พ.ค. ๒์

สำธำรณรัฐสิงคปร์

๓. ฝึกอบรม

หมำยหตุ ทั้งนี้ กำหนดกำรอำจปลีไยนปลงเดຌตำมควำมหมำะสม

อกสำรนบ ๒
รูปบบกำรขียนบทควำม
ทุนรัฐบำลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตำงประทศ ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๒๑๒๐
ิทุนฝຄกอบรมสำหรับขຌำรำชกำรประภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรี

---------------------นื้อหำ
น ำสนอกีไ ย วกั บ นวคิ ด /มุ ม มองของตนองดยกำรน ำควำมรูຌ  ละประสบกำรณ์ จ ำก
กำรฝึกอบรมมำประยุกต์กับงำนของรำชกำรละจัดทำป็นขຌอสนอกำรปลีไยนปลง ดยขຌอสนอดังกลำวอำจ
ป็นรืไองทีไกีไยวกับนยบำย ระบบ กระบวนกำร ขัๅนตอน ทคนิค ทัๅงนีๅ ขຌอสนอดังกล ำวอำจมุงนຌนผลกระทบ
ฉพำะสวนรำชกำรทีไขຌำรำชกำรผูຌรับทุนสังกัด 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
.......................................

