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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

รืไอง  รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรม 

พืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy - basedี  
ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๑๒๐ พิไมติม 

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

 

                      ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพื่อรับทุนฝຄกอบรม  
พื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม
ประจำปงบประมาณ ๎๑๒๐ พ่ิมติม ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ ิ๕ี หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัครคัดลือก 
ละกำหนดวิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสินพ่ือรับทุน ดังตอเปนีๅ 

      ํ. จำนวนทุนทีไจัดสรร  
       จัดสรร฿หຌกระทรวงสาธารณสุข฿นครงการที่สนับสนุนการขับคลื่อนยุทธศาสตร์ ๎์ ป    
ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม ครงการการสรຌางความสุขภาวะทาง฿จพ่ือป็นผูຌสูงวัย 

ที่มีคุณคาละความสุข จำนวน ํ๎ ทุน ซ่ึงป็นการฝຄกอบรม฿นประทศ ดยมีรูปบบการดำนินการ฿นชัๅนรียน
ละ/หรือ online 

 ๒. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

               ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาทำประยชน์฿หຌราชการตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา ๎ ทาของระยะวลาที่เดຌรับทุน 

                 ๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมาทำประยชน์฿หຌกราชการตามสัญญาที่เดຌทำเวຌกับสำนักงาน ก.พ. 
นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนที่เดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย 

                ๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

                        ๏.ํ ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌมีคุณสมบัติฉพาะตามอกสารนบ ํ  
  ๏.๎ ป็นผูຌที่เดຌรับมอบหมายงานที่ขับคลื่อนละสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป  
    ๏.๏ หากคยเปศึกษาหรือฝຄกอบรมดຌวยทุนรฐับาล ิก.พ.ี มาลຌว ตຌองกลับมาปฏิบัติราชการลຌว
เมนຌอยกวา ํ ป นับถึงวันกำหนดสงรายชื่อ฿หຌสำนักงาน ก.พ.    

  ๏.๐ มีความรูຌภาษาอังกฤษบืๅองตຌนสำหรับการสื่อสารขัๅนพืๅนฐาน 

  ๏.๑ ป็นผูຌมีระยะวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดการฝຄกอบรมป็นวลา
เมนຌอยกวา ๎ ทา ของระยะวลาที่เปฝຄกอบรม  
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๎ 

 

  ๐. การรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ ฿หຌกระทรวงสาธารณสุข ดำนินการรับสมัครละคัดลือกขຌาราชการ฿นสังกัดที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด จำนวน ํ๎ ราย ละคัดลือกสำรองเมกิน ๏ ราย ดยรียงตามลำดับที่
หในวาสมควรเดຌรับทุน 

  ๐.๎  ขຌ า ร าชการพล รื อนสามัญ ที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ครคัด ลื อก ตຌ อง  download  

บบสดงความจำนงสมัครคัดลือก ิ฿บสมัครี ละบบฟอร์มอ่ืน โ ที่฿ชຌ฿นการสมัครที่วใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ 
www.ocsc.go.th/scholarship หัวขຌอ ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ หัวขຌอยอย ทุนฝຄกอบรม หัวขຌอยอย  
ทุนฝ ຄกอบรม พื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ี ดຌานการสรຌางอกาสละ 

ความสมอภาคทางสังคม ประจำปงบประมาณ ๎๑๒๐ พ่ิมติม   

  ๐.๏   อกสาร หลักฐานที่จะตຌองนำเปยื่นสมัครคัดลือก ณ กระทรวงสาธารณสุข 

        ิํี บบสดงความจำนงสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพ่ือรับทุนฝຄกอบรม
พ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ี ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม
ประจำงบปประมาณ ๎๑๒๐ พ่ิมติม  
   ิ๎ ี  หนังสืออนุญาต฿หຌสดงความจำนงสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญ  
พ่ือรับทุนฝຄกอบรมพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ี ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาค
ทางสังคม ประจำปงบประมาณ ๎๑๒๐ พ่ิมติม จากหัวหนຌาสวนราชการตຌนสังกัดตามบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๑ 

   ิ๏ ี หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการจากหัวหนຌาสวนราชการตຌนสังกัด ตามบบฟอร์ม 
สนง. ก.พ. ๑.ํ 

   ิ๐ ี  สำนาบัตรประจำตัว จຌาหนຌาที ่ของรัฐ  ละสำนาทะบียนบຌานของ  

ผูຌผานการคัดลือก จำนวนอยางละ ํ ฉบับ 

   ิ๑ี  อกสารอ่ืน โ ิถຌามีี ชน สำนาหลักฐานการปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฿บสำคัญ
การสมรส ป็นตຌน 

  ๐.๐   ฿หຌกระทรวงสาธารณสุขจຌงรายชื่อผูຌเดຌรับการคัดลือก ละรายชื่อสำรองเปยังสำนักงาน ก.พ. 
ดยสงถึง กลุมงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหารละลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ลขที่ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ 
ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภาย฿นวันทีไ ๒๒ มษายน ๒๑๒๑ พรຌอมอกสาร 
หลักฐานตาง โ ตามขຌอ ๐.๏  

 ๑. วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

  ๑.ํ  สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดลือกจากรายชื่อผูຌเดຌรับการคัดลือก ละรายชื่อสำรอง 
ทีก่ระทรวงสาธารณสุขที่เดຌรับจัดสรรทุนตามขຌอ ํ จຌง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถຌวนตามที่กำหนด฿นประกาศรับสมัคร 

  ๑.๎  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน  

      ๒. การจัดสรรทุนพืไอทดทนทุนวาง 
    กรณีมีผูຌสละสิทธิรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุนภาย฿นระยะวลา  
๓ วันทำการนับจากวันประกาศรายชื่อผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะรียกผูຌที่อยู฿นบัญชีสำรองที่อยู฿นลำดับถัดเปพ่ือรับทุนทน 

 



๏ 

 

 

 ๓. การจัดการฝຄกอบรม 

  สำนักงาน ก.พ. จะประสานงานพื่อจัดหลักสูตรฝຄกอบรม฿นสถาบันชัๅนนำที่มีประสบการณ์
ละความชี ่ยวชาญ฿นดຌานตาง โ ภาย฿ตຌกรอบหลักสูตรที ่กำหนด ดยจัดฝຄกอบรมป็นกลุ ม รายละอียด 

ละกำหนดการฝຄกอบรมตามอกสารนบ ๎ 

 ๔. การยืนยันการรับทุนละการอบรม 

      ผูຌมีสิทธิรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดละขຌารับ
การอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

   ๕. การทำสัญญา 

   ๕.ํ  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                          ๕.๎  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองจัดทำขຌอตกลงการรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรมตามบบที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด หากผูຌรับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามท่ีสัญญากำหนด 

 ํ์.  งืไอนไขการรับทุน 

  ํ์.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการที่ป็นตຌนสังกัด  

ตามงื่อนเขที่กำหนด฿นสัญญาการรับทุน  
  ํ์.๎ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐานการเดຌรับอนุญาต฿หຌลาฝຄกอบรมจากหัวหนຌาสวนราชการ

ตຌนสังกัด 

  ํ์.๏ กรณีป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาล ก.พ. ิทุนศึกษาหรือทุนฝຄกอบรมี มากกวา ํ ทุน  
ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึ่ง 

  ํ์.๐ ผูຌมีสิทธิรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  
ละหากผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุนลຌว ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามที่สัญญากำหนด  

  ํ์.๑ กรณีกระทรวงสละสิทธิรับทุนจะเมสามารถสมัครรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนา
ประทศ ิStrategy – basedี เดຌอีก฿นปงบประมาณถัดเป  

  ํ์.๒ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมหลักสูตรการอบรมรຌอยละ ํ์์  

  ํ์.๓ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมกิจกรรมตาง โ ที่กี่ยวขຌองกับทุนฝຄกอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 

  ํ์.๔ ผูຌเดຌรับทุนมื่อสำรใจหลักสูตรลຌว จะตຌองจัดทำขຌอสนอการปรับปลี่ยนหรือพัฒนางาน
ชิงนวัตกรรม฿หຌสำนักงาน ก.พ. ภาย฿น ๏์ วัน หลังจากสิๅนสุดการอบรม ดยป็นงานดี่ยวคนละ  ํ ชิๅน ละงานกลุม
กระทรวงละ ํ ชิๅน รายละอียดตามอกสารนบ ๏ 

  ํ์.๕ หากผูຌเดຌรับทุนมิเดຌดำนินการตามขຌอ ํ์.๒ – ํ์.๔ สำนักงาน ก.พ. จะนำเปป็น
ขຌอมูล฿นการประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของสวนราชการที่ผูຌเดຌรับทุนสังกัด฿นปงบประมาณถัดเป 

 

 



๐ 

 

 ํํ. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                        ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึ่งกรณ฿ีด ดังนีๅ 
             ํํ.ํ ป็นผูຌขาดคุณสมบัติตามขຌอ ๏ 

 ํํ.๎ หลีกลี่ยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                          ํํ.๏ ป็นผูຌมีความประพฤติสื่อมสียหรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางที่ ก.พ. กำหนด 

 ํํ.๐ หลีกลี่ยง หรือพยายามหลีกลี่ยงกำหนดการฝຄกอบรม                   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ํ  มษายน  พ.ศ. ๎๑๒๑ 

  ิลงชื่อี         ชุติมา  หาญผชิญ 

(นางชุติมา  หาญผชิญ) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



คุณสมบัติของผูຌสมัคร 

ทุนฝຄกอบรมพืไอพัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-based)  

ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๐ 

************************ 

 

สวนราชการ คุณสมบัติของผูຌสมัคร 

กระทรวงสาธารณสุข ํ. ขຌาราชการพลรือนสามัญตำหนงประภทวิชาการที่ดำรง
ตำหนงนักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคม
สงคราะห์ ละพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ 
หรือระดับชำนาญการพิศษ  

๎. ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับปฏิบัติการ จะตຌองปฏิบัติราชการ
มาลຌวเมนຌอยกวา ๎ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร  

๏. ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับชำนาญการจะตຌองมีอายุเมกิน 
๑์ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร 

๐. ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับชำนาญการพิศษ จะตຌองมีอายุ  
เมกิน ๑๑ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร   

๑. ขຌาราชการพลรือนสามัญที่ทำหนຌาที่บริหารจัดการหรือรับผิดชอบ
หลักครงการสรຌางสุขภาวะทาง฿จพ่ือป็นผูຌสูงวัยที่มีคุณคาละ
ความสุข หรือ ปฏิบัติงานดຌานสุขภาพจิตผูຌสูงอายุเมนຌอยกวา ๏ ป 
หรือปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการละประมินผลพ่ือขับคลื่อนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

  

************************ 

อกสารนบ ํ 



 

รายละอียดกรอบหลักสูตร 

ทุนฝຄกอบรมพืไอพัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-based)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

 กรอบหลักสูตรทุนฝຄกอบรมพืไอพัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-

based) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ประกอบดຌวย ๐ มดูล ดำนินการ฿นประทศระยะวลารวมลຌว
เมกิน ํ ดือน ิ๏์ วันี * * เดຌก 
 มดูล ํ การปรับละสริมสรຌางความรูຌพืๅนฐาน (Knowledge-based Building)  

 มดูล ๎ การ฿หຌคำปรึกษาสำหรับขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนางานชิงนวัตกรรม 
(Consultant Service)  

 มดูล ๏ การลกปลีไยนองค์ความรูຌละการนำสนอขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนางานชิง
นวัตกรรม (Knowledge Sharing and Project Proposal Presentation)   

 มดูล ๐ การติดตามละประมินผลครงการ (Project Monitoring and Evaluationี 
หมายหตุ   

ํ. ระยะวลาการดำนินการมดูล ํ - มดูล ๏ มีระยะวลารวมกันเมกิน ๏์ วัน ละเมจำป็นตຌอง
ติดตอกัน ๏์ วัน 

๎. ระยะวลาดำนินการมดูล ๐ จะดำนินการหลังจากมดูล ๏ ดยระยะวลาดำนินการป็น 

การตกลงรวมกันระหวางสำนักงาน ก.พ. ละสถาบันการศึกษา/หนวยงาน 

 

ประดในการรียนรูຌละพัฒนาสำหรับตละยุทธศาสตร์ชาติทีไเดຌรับการจัดสรรทุน 

 

มดูล ํ การปรับละสริมสรຌางความรูຌพืๅนฐาน (Knowledge-based Building)  
ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประดในการรียนรูຌละพัฒนา 

การสรຌางอกาสละ 

ความสมอภาคทางสังคม 

ํ. Digital Transformation 

๎. การคิดสรຌางสรรค์ชิงนวัตกรรม  
๏. ความทาทียม ความสมอภาค ละความยุติธรรม฿นสังคม  
๐. การพัฒนาอยางยัไงยืน  
๑. ประดในการรียนรูຌละพัฒนาอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอ 

การขับคลืไอนครงการ 

 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 
 

 

อกสารนบ ๎ 



-๎- 

 

กำหนดการฝຄกอบรม 

มดูล ํ การปรับละสริมสรຌางความรูຌพืๅนฐาน ิKnowledge-based buildingี 

วันทีไ วลา หัวขຌอ 

๒ มิ.ย. ๒๑ ์๕.์์ น. – ํ๒.์์ น. รูຌจักตนอง ละการประมินตนองกอนการรียนรูຌ 
๓ มิ.ย. ๒๑ ์๕.์์ น. – ํ๎.์์ น. ความทาทียม ความสมอภาค ละสิทธิมนุษยชน สำหรับ

ผูຌสูงอายุ 
ํ๏.์์ น. – ํ๒.์์ น. สิทธิ พรบ. ละกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับผูຌสูงอายุ 

๔ มิ.ย. ๒๑ ์๕.์์ น. – ํ๎.์์ น. การพัฒนาอยางยัไงยืนกับการทำงานผูຌสูงอายุ 

ํ๏.์์ น. – ํ๒.์์ น. นวคิด ขຌา฿จ ขຌาถึง พัฒนา กับการทำงานผูຌสูงอายุ 

๕ มิ.ย. ๒๑ ์๕.์์ น. – ํ๎.์์ น. การพัฒนาละการสรຌางความรวมมือของครือขาย  

ํ๏.์์ น. – ํ๒.์์ น. ทักษะการสืไอสาร การทำงานระบบ online 

ํ์ มิ.ย. ๒๑ ์๕.์์ น. - ํํ.์์ น.  จิตวิทยาพัฒนาการของผูຌสูงอายุ 

ํํ.์์ น. - ํ๎.์์ น. การปลีไยนปลง฿นวัยสูงอายุ 

ํ๏.์์ น. - ํ๐.์์ น. การปลีไยนปลง฿นวัยสูงอายุ ิตอภาคบายี 

ํ๐.์์ น. - ํ๒.์์ น. สุขภาพจิตละจิตวชผูຌสูงอายุ ละการดูลชวยหลือ 

ํํ มิ.ย. ๒๑ ์๕.์์ น. - ํํ.์์ น.  ความรูຌทักษะทางดຌานจิตวิทยาสำหรับผูຌสูงอายุ  
พืไอกิดความสุข ความพึงพอ฿จ฿นชีวิต 

ํํ.์์ น. - ํ๎.์์ น. ครืไองมือประมินละคัดกรองสุขภาพจิตผูຌสูงอายุ 

ํ๏.์์ น. - ํ๐.์์ น. ครืไองมือประมินละคัดกรองสุขภาพจิตผูຌสูงอายุ ิตอี 

ํ๐.์์ น. - ํ๒.์์ น. การสรຌางความรอบรูຌ (Health literacy) 

ํ๎ มิ.ย. ๒๑ ์๕.์์ น. – ํ๎.์์ น. สถานการณ์ผูຌสูงอายุ นวนຌมสถานการณ์ผูຌสูงอายุ ละความ
ชืไอมยงยุทธศาสตร์ชาติ ผนฯ ํ๏ ผนฯ ผูຌสูงอายุ 

ํ๏.์์ น. – ํ๒.์์ น. การวิคราะห์จุดขใง อกาส ป้าหมาย ละกลยุทธ์ สำหรับการ
ทำงานผูຌสูงอายุ 

 



รูปบบการขียนขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนางานชิงนวัตกรรม 

สำหรับทุนฝຄกอบรมพืไอพัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-based)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๐ 

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

งานดีไยว 

 

นืๅอหา 
นำสนอนวคิด มุมมองของตนองดยการนำความรูຌละประสบการณ์จากการฝຄกอบรม 

มาประยุกต์฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอการปรับปลี่ยนหรือพัฒนางานชิงนวัตกรรม ดยขຌอสนอ
ดังกลาวอาจป็นรื่องกี่ยวกับนยบาย ระบบ กระบวนการ ขัๅนตอน ทคนิค ทัๅงนีๅ ขຌอสนอดังกลาวอาจมุงนຌน
การปรับปรุงละพัฒนาฉพาะสวนราชการที่ขຌาราชการผูຌรับทุนสังกัด หรือผลกระทบตอภาคราชการ฿น
ภาพรวมกใเดຌ ดยขຌอสนอ ฯ นัๅนจะตຌองป็นสวนหนึ่งหรือมีความกี่ยวขຌองกับการขับคลื่อนครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ความยาว หนຌากระดาษ A4 จำนวนเมนຌอยกวา ๏ หนຌา ตเมกิน ๑ หนຌา 
 

ตัวอักษร ภาษาเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ํ๒ วຌนบรรทัด Single 

 

รูปบบ  ชื่อรื่อง ชื่อ-นามสกุล ละตำหนงของผูຌรับทุนเวຌที่หนຌารก 

 

กำหนดสง ภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของการฝຄกอบรม 

  
วิธีสงงาน ผูຌรับทุนจะตຌองสงขຌอสนอ ฯ กลับมายังสำนักงาน ก.พ. ดยผานหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด

ลงนามถึงลขาธิการ ก.พ.  ิเฟล์ขຌอสนอ ฯ ฿นรูปบบเฟล์ Microsoft Word ละ PDF 

สงที ่E-mail: ses-scholarship@ocsc.go.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อกสารนบ ๏ 
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งานกลุม 

นืๅอหา 
นำสนอนวคิด มุมมองของกลุมผูຌรับทุนฝຄกอบรม฿นตละกลุมดยการนำความรูຌละ

ประสบการณ์จากการฝຄกอบรมมาประยุกต์฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอการปรับปลี่ยนหรือพัฒนา
งานชิงนวัตกรรม ดยขຌอสนอดังกลาวจะตຌองกี่ยวขຌองกับจทย์ครงการของสวนราชการที่เดຌรับการจัดสรร
ทุนฝຄกอบรมพ่ือพัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-based) ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๎๑๒๐ ฿นตละกลุม 

 

ความยาว หนຌากระดาษ A4 เมจำกัดจำนวนหนຌา 
 

ตัวอักษร ภาษาเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ํ๒ วຌนบรรทัด Single 

 

รูปบบ  ชื่อรื่อง ชื่อ-นามสกุล ละตำหนงของผูຌรับทุนเวຌที่หนຌารก 

 

กำหนดสง ภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของการฝຄกอบรม 

 

วิธีสงงาน ผูຌรับทุนจะตຌองสงขຌอสนอ ฯ กลับมายังสำนักงาน ก.พ. ดยผานหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด
ลงนามถึงลขาธิการ ก.พ.  ิเฟล์ขຌอสนอ ฯ ฿นรูปบบเฟล์ Microsoft Word ละ PDF 

สงที่ E-mail: ses-scholarship@ocsc.go.th) 

 



                                                                                                                  บบฟอร์ม สนง. ก.พ ๑ 

     (ขຌาราชการพลรือนสามัญี 
 

หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทนุฝຄกอบรม 

พืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy – based)  

ดຌานการสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคมประจำงบประมาณปี ๒๑๒๐ พิไมติม 

       ขียนทีไ………………………..………………………………….. 
      วันทีไ……….ดือน………………………..พ.ศ……………………..…….. 
 

  ขຌาพจຌา (ํ) …………………………………………………………………………………………………………………… 

ตำหนง…………………………………………………………ระดับ……………………………………………………………………………….
กรม……………………………….……………………….……..กระทรวง/สำนักงาน………………………….……………………………….
อนุญาต฿หຌ (๎) …………………..……………………….………………….……………………………………………………………………….. 
ตำหนง…………………………………………………………ระดับ…………………………..……………….…………………………..…..… 

กรม…………………………………………………………...... กระทรวง/สำนักงาน ……………………………………………………….. 

สมัครคัดลือกพืไอรับทุนรัฐบาล (ทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy - based) ดຌาน
การสรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคมประจำงบประมาณป ๎๑๒๐ พิไมตมิ 

                    อนึไง  ขอรับรองวาขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌนีๅป็นผูຌมีความหมาะสม฿นการสมัครคัดลือก 

พืไอรับทุนฯ ดังนีๅ 
                    ํ.  ป็นผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 
                    ๎.  ป็นผูຌปฏิบัติงาน฿นหนຌาทีไดຌวยความรับผิดชอบ อุทิศ ละสียสละ 

                   ๏.  ป็นผูຌมีความรูຌความสามารถพียงพอ สมควรจะเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความรูຌพิไมขึๅนพืไอทีไจะ
กลับมาป็นกำลังสำคัญของสวนราชการ 

 ๐. ความหในอืไนโ (ถຌามี).............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ .... 
................................................................................................................. ............................................................... 
................................................................................................................. ............................................................... 
 
                   

       (ลงชืไอ)…………………………………………………………… 

                (.……………………………………………………….) 
               ตำหนง……………………………………………………………. 
 

หมายหตุ   : (ํ) ชืไอผูຌอนุญาตละรับรองความหมาะสม฿นการสมัครคัดลือกพืไอรับทุนฯ จะตຌองป็น 

  หัวหนຌาสวนราชการตຌนสังกัดระดับกรม หรือทียบทาขึๅนไป  
  หรือผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติราชการทน 

                   (๎)   ชืไอขຌาราชการพลรือนสามัญทีไอนุญาต ละรับรองความหมาะสม฿นการสมัครคัดลือก 

  พืไอรับทุนฯ 



บบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑.ํ 

(ขຌาราชการพลรือนส(Strategy - based ประจำปี ๒๑๒๐ี 
 

หนังสือรับรองจากหัวหนຌาสวนราชการ 
 

       ขียนที…่……………………..………………………………….. 
      วันที่……….ดือน………………………..พ.ศ……………………..…….. 
 

  ขຌาพจຌา ิํ) …………………………………………………………………………………………………………………… 

ตำหนง…………………………………………………………ระดับ……………………………………………………………………………….
กรม……………………………….……………………..….…...กระทรวง/สำนักงาน.....…………………………………………………….

ขอ฿หຌคำรับรองวา (๎) …………………..……………………….………………………………………………………………………………… 

ตำหนง…………………………………………………………………………..ระดับ………………………..………………………………..… 

กรม…………………………………………….…………………กระทรวง/สำนักงาน.…………………………………..………………….. 

ผูຌสมัครคัดลือกพ่ือรับทุนฝຄกอบรมพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ดຌานการสรຌาง
อกาสละความสมอภาคทางสังคมประจำงบประมาณป ๎๑๒๐ พ่ิมติม ป็นขຌาราชการที่เดຌรับมอบหมายงานที่
ขับคลื่อนละสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป ดังนีๅ 
..................................................................................................................................................................................  
................................................................ .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................................................................... ... 
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