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 (สำเนา)(สำเนา) 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล 

ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร) 

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

 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล  
ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร) 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก และกำหนดวิธีการคัดเลือก
และเกณฑ์การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้  

๑. จำนวนทุน 

  ทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศตามกรอบหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Management)/การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)/Digital Transformation จำนวน ๕ ทุน 

 ๒. ข้อผูกพันในการรับทุน 

  ๒.๑ ผู ้ได ้ร ับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัต ิราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการที ่เป ็น 
ต้นสังกัดตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน 

  ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. 
นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้
เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  
  ๓.๒ เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๕๗ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับเอกสาร 
การสมัครทางระบบรับสมัคร 
  ๓.๓ ไม่ เป็นผู้ เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหาร (ทุนฝึกอบรมแบบเดี่ยว)  
ของสำนักงาน ก.พ. 
    ๓.๔ หากเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติ
ราชการแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันทีส่ำนักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารการสมัครทางระบบรับสมัคร 
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 ๓.๕ กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม) มากกว่า ๑ ทุน 
ผู้ได้รับทุนจะต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 
 ๓.๖ กรณีสละสิทธิการรับทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร (ทุนฝึกอบรมแบบเดี่ยว) 
จะไม่สามารถสมัครรบัทุนดังกล่าวได้อีกในปีงบประมาณเดียวกัน 
  ๓.๗ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 
  ๓.๘ มีหนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมในสถาบันชั้นนำในและ/หรือต่างประเทศ ภายใต้
กรอบหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตรฝึกอบรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ แต่ไม่เกิน  
๓ เดือน โดยมีระยะเวลาการอบรมท่ีต่อเนื่อง 

 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 

  ๔.๑ รับสมัครระหว่างวันที ่๑๒ มีนาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  ๔.๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องสมัครไปยังสถาบันชั้นนำในและ/หรือ
ต่างประเทศ และได้รับการตอบรับจากสถาบันให้เข้าอบรมในหลักสูตรที่สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะสมัครได ้

 ๔.๓ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องเตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ก่อนการสมัคร ดังนี้ 

   (๑) หนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมในกรอบหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Management)/ก ารบ ริห าร เชิ งกลยุ ท ธ์  (Strategic Management)/Digital Transformation  
ของสถาบันชั้นนำในและ/หรือต่างประเทศ  

   (๒) หนังสืออนุญาตให้แสดงความจำนงสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร) 
จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕ 

   (๓) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๔ ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร จะต้องดำเนินการดังนี้ 

  (๑)   ดำเนินการสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship  หัวข้อ “ทุนสำหรับ
บุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓” 

  (๒)  ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Register Account) โดยเลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้งาน” 
(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ในระบบลงทะเบียนกลางของสำนักงาน ก.พ.) 

  (๓)   เข้าสู่ระบบ (Log in) ในหน้าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง (http://register. ocsc.go.th) 
โดยใช้ Username และ Password ตามท่ีได้ลงทะเบียนไว้ 

  (๔)   เลือก “สมัครเพ่ือขอรับทุน” กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครให้ครบถ้วน 
และกด Submit 
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   (๕) Upload เอกสารการสมัครตามข้อ ๔.๓ ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ผู้สมัคร
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร ก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Publish) 
    เมื่อส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) แล้ว จะไม่สามารถแก้ไข
เอกสารการสมัครใด ๆ ได้ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะแก้ไขเอกสารการสมัคร จะต้องยกเลิกเอกสารเดิม
และดำเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม่เท่านั้น 
    การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร (Publish) 
ตามข้อ ๔.๓ เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น 

  ๔.๕   สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร และหลักฐาน
ของผู้สมัคร (มิใช่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร) และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้สมัครทราบทางระบบรับสมัคร 
ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากวันสมัคร กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการแจ้งผลภายในเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อโดยตรง 
ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๕ 

   การรับสมัครจะถือวันที่ส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) เป็นสำคัญ 
ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่ส่ง (Publish) หลังวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลา 
ในประเทศไทย จะไมไ่ด้รับการพิจารณา 

  ๔.๖   ผู้สมัครที่กรอกข้อมูล และ Upload เอกสาร และหลักฐาน ถูกต้อง และครบถ้วน 
จะได้รับการจัดลำดับ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนต่อไป โดยผู้สมัครดังกล่าว
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ ๔.๓ และแบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือก
ซึ่งพิมพ์ได้จากระบบรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหา
และเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และหลักฐาน  
กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสาร
เป็นสำคัญ และหากส่วนราชการนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. 
ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ 

   กรณีที่ผู้สมัครที่ Upload เอกสาร และหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครดังกล่าวยังประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน จะต้องยกเลิก
เอกสารการสมัครเดิม โดยผู้สมัครสามารถยกเลิกการสมัครเดิมได้ที่ http://register.ocsc.go.th โดยเข้าสู่
ระบบ (Log in) เลือกหัวข้อ “ประวัติหลักสูตร” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” เลือก “ยกเลิกเอกสารการสมัคร” และดำเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม ่
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 ๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

  สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๕.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
ที่กำหนด ในข้อ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้ 

  ๕.๒ หลักสูตรที่ได้รับการตอบรับเป็นกรอบหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Management)/การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)/Digital Transformation 

  ๕.๓ ลำดับของผู้สมัครคัดเลือก ซึ่งได้ส่งเอกสาร และหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๔.๓ 
ไดถู้กต้อง ครบถ้วน (หากไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา) ผู้สมัครก่อนจะได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับทุนก่อน โดยถือวันที่ส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) เป็นสำคัญ 

   กรณีที่ผู้สมัครยกเลิกเอกสารการสมัคร และ Upload เอกสารการสมัครใหม่ 
ผู้สมัครดังกล่าวจะได้รับการจัดลำดับการสมัครใหม่ โดยถือวันที่ส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) 
ครั้งหลังสุดเป็นสำคัญ 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 

  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น ทาง website 
ของสำนักงาน ก.พ. ที ่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย  
“ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
และจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนทราบโดยตรง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย 

 ๗. การยืนยันการรับทุน 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องยืนยันการรับทุนภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิได้รับทุน 

 ๘. การทำสัญญา 

 ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ๙. เงื่อนไขการรับทุน 

                ๙.๑ ผู ้ได ้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้า 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปฝึกอบรม  

 ๙.๒ ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนบทความเป็นภาษาไทยที่ชี้ ให้ เห็นถึงการนำความรู้   
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ พร้อมข้อเสนอ 
การเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 



- ๕ - 
 

 ๙.๓ หากผู้ได้รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผู้ ได้รับทุนจะต้อง
ชดใช้ทุนตามสัญญาที่กำหนด 

 ๙.๔ หากผู้ได้รับทุนมิได้ดำเนินการตามข้อ ๙.๒ สำนักงาน ก.พ. จะนำไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส่วนราชการผู้ที่ได้รับทุนสังกัดในปีต่อไป 

 ๑๐. กำหนดการเดินทาง 

  ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปฝึกอบรมภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มิฉะนั้นจะ
ถูกเพิกถอนการให้ทุน 

 ๑๑. การเพิกถอนการให้ทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด  
   ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
   ๑๑.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม 
หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางท่ี ก.พ. กำหนด 
   ๑๑.๔ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ 
   ๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปฝึกอบรม 
   ๑๑.๖ ไม่สามารถเดินทางไปฝึกอบรม ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

(ลงชื่อ)                 ศรีสมร  กสิศิลป์ 
 

 (นางศรีสมร  กสิศิลป์) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  

เลขาธิการ ก.พ. 
      

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 


