
  

 
 (สําเนา) 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาล 

ไปฝ#กอบรมในและ/หรือต)างประเทศ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ทุนฝ#กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) 

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

 ด�วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไป   
ฝ$กอบรมในและ/หรือต*างประเทศ ประจําป, ๒๕๖๑ (ทุนฝ$กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห*งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และระเบียบ ก.พ. ว*าด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร�อมท้ังกําหนดวิธีการคัดเลือก 
และเกณฑ<การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต*อไปนี้  

๑. ทุนท่ีรับสมัคร จํานวน ๑๐ ทุน 
  กรอบหลักสูตร การบริหารกําลังคนคุณภาพ (Talent Management)  
                                                      ณ ประเทศไทย และสหพันธ<สาธารณรัฐเยอรมนี 
  ช*วงเวลาการอบรม ๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ * 
  * หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 ๒. ข�อผูกพันในการรับทุน 

  ๒.๑ ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาทําประโยชน<ให�ราชการตามสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด เปOนระยะเวลาไม*น�อยกว*า ๒ เท*าของระยะเวลาท่ีได�รับทุน 
  ๒.๒ กรณีผู�ได�รับทุนไม*กลับมาทําประโยชน<ให�แก*ราชการตามสัญญาที่ได�ทําไว�กับ
สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต�องชดใช�เงินทุนท่ีได�จ*ายไปแล�วท้ังสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เท*าของจํานวนเงินทุน
ดังกล*าวให�เปOนเบ้ียปรับอีกด�วย 

 ๓. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑ เปOนข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน*งประเภทบริหาร  
  ๓.๒ เปOนผู�มีอายุไม*เกิน ๕๗ ป,บริบูรณ< นับถึงวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ได�รับเอกสารการ
สมัครทางระบบรับสมัคร 
        ๓.๓ ไม*เคยเปOนผู�รับทุนฝ$กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
ท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดฝ$กอบรม 
 



- ๒ - 
 

    ๓.๔ หากเคยไปศึกษาหรือฝ$กอบรมด�วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล�ว ต�องกลับมาปฏิบัติ
ราชการแล�วไม*น�อยกว*า ๑ ป, นับถึงวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ได�รับเอกสารการสมัครทางระบบรับสมัคร 
     ๓.๕ กรณีเปOนผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝ$กอบรม) มากกว*า ๑ ทุน 
ผู�ได�รับทุนจะต�องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง   
 ๓.๖ มีความรู�ภาษาอังกฤษดีพอท่ีจะไปฝ$กอบรมในต*างประเทศ 

 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 

  ๔.๑ รับสมัครระหว*างวันท่ี ๓๑ มกราคม ถึงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑   
 ๔.๒ ผู�ท่ีประสงค<จะสมัครต�องเตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล< PDF ก*อนการสมัคร ดังนี้  
 ๔.๓ เอกสาร และหลักฐานท่ีใช�ในการสมัคร มีดังนี้      

   (๑) หนังสืออนุญาตให�แสดงความจํานงสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ$กอบรมในและ/หรือต*างประเทศ ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนฝ$กอบรมสําหรับ
การเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) จากหัวหน�าส*วนราชการเจ�าสังกัดตามแบบฟอร<ม สนง. ก.พ. ๕ 
   (๒) สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ   
  ๔.๔ ผู�ท่ีประสงค<จะสมัคร จะต�องดําเนินการดังนี้ 
   (๑) ดําเนินการสมัครได�ท่ี www.ocsc.go.th/scholarship หัวข�อ “ทุนสําหรับ
บุคลากรภาครัฐ” หัวข�อย*อย “ทุนฝ$กอบรม” และเลือก “ทุนฝ$กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”  
   (๒) ลงทะเบียนสร�างบัญชีผู�ใช�งาน (Register Account) โดยเลือก “สร�างบัญชี
ผู�ใช�งาน” (สําหรับผู�ท่ียังไม*เคยสร�างบัญชีผู�ใช�งาน ในระบบลงทะเบียนกลางของสํานักงาน ก.พ.) 
   (๓) เข�าสู*ระบบ (Log in) ในหน�าเว็บไซต<ระบบลงทะเบียนกลาง (http://register. ocsc.go.th) 
โดยใช� Username และ Password ตามท่ีได�ลงทะเบียนไว� 
   (๔) เลือก “สมัครเพ่ือขอรับทุน” กรอกข�อมูลผ*านระบบรับสมัครให�ครบถ�วน 
และกด Submit 
   (๕) Upload เอกสารการสมัครตามข�อ ๔.๓ ให�ครบถ�วน จากนั้นให�ผู�สมัคร
ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลและเอกสาร ก*อนท่ีจะส*งข�อมูลเข�าสู*ระบบ (Publish) 
    เม่ือส)งเอกสารการสมัครเข�าสู)ระบบ (Publish) แล�ว จะไม)สามารถแก�ไข
เอกสารการสมัครใดๆ ได�ท้ังส้ิน กรณีท่ีผู�สมัครประสงคFจะแก�ไขเอกสารการสมัคร จะต�องยกเลิกเอกสารเดิม
และดําเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม)เท)านั้น 
    การสมัครจะสมบูรณFก็ต)อเม่ือผู�สมัครส)งเอกสารการสมัคร (Publish) 
ตามข�อ ๔.๓ เข�าสู)ระบบแล�วเท)านั้น 
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  ๔.๕   สํานักงาน ก.พ. จะตรวจสอบความถูกต�องและครบถ�วนของเอกสาร และหลักฐาน
ของผู�สมัคร (มิใช*การตรวจสอบคุณสมบัติของผู�สมัคร) และแจ�งผลการตรวจสอบให�ผู�สมัครทราบทางระบบรับสมัคร 
ภายใน ๓ วันทําการ หลังจากวันสมัคร กรณีท่ีผู�สมัครไม*ได�รับการแจ�งผลภายในเวลาท่ีกําหนด โปรดติดต*อโดยตรง 
ทางโทรศัพท< หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๑ 
   การรับสมัครจะถือวันท่ีส*งเอกสารการสมัครเข�าสู*ระบบ (Publish) เปOนสําคัญ 
ท้ังนี้ เอกสารการสมัครท่ีส)ง (Publish) หลังวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย 
จะไม)ได�รับการพิจารณา  

  ๔.๖   ผู�สมัครท่ีกรอกข�อมูล และ Upload เอกสาร และหลักฐาน ถูกต�อง และครบถ�วน 
จะได�รับการจัดลําดับ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเปOนผู�มีสิทธิได�รับทุนต*อไป โดยผู�สมัครดังกล*าว
จะต�องส)งต�นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข�อ ๔.๓ และแบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
ซ่ึงพิมพFได�จากระบบรับสมัคร พร�อมติดรูปถ)ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ไปท่ีกลุ*มงานบริหารการสอบทุน ศูนย<สรรหา
และเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท< ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันท่ีได�รับแจ�งผลการตรวจสอบความถูกต�องของเอกสาร และหลักฐาน  
กรณีส*งเอกสารทางไปรษณีย< สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย<ต�นทางประทับตรารับเอกสาร
เปOนสําคัญ และหากส*วนราชการนําส*งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันท่ีกลุ*มงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ. 
ประทับตรารับเอกสารเปOนสําคัญ 
   กรณีที่ผู�สมัครที่ Upload เอกสาร และหลักฐานไม*ครบถ�วน หรือไม*ถูกต�อง 
สํานักงาน ก.พ. จะไม*รับพิจารณา หากผู�สมัครดังกล*าวยังประสงค<จะสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน จะต�องยกเลิก
เอกสารการสมัครเดิม โดยผู�สมัครสามารถยกเลิกการสมัครเดิมได�ที่ http://register.ocsc.go.th โดยเข�าสู*
ระบบ (Log in) เลือกหัวข�อ “ประวัติหลักสูตร” หัวข�อย*อย “ทุนฝ$กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” เลือก “ยกเลิกเอกสารการสมัคร” และดําเนินการ 
Upload เอกสารการสมัครใหม* 

 ๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑFการตัดสิน 

       สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู�สมัคร ในหัวข�อต*าง ๆ ดังนี้ 
  ๕.๑ คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู�สมัครต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนด 
ในข�อ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้ 
  ๕.๒ ลําดับของผู�สมัครคัดเลือก ซ่ึงได�ส*งเอกสาร และหลักฐานตามท่ีกําหนดในข�อ ๔.๓ 
ได�ถูกต�อง ครบถ�วน (หากไม*ถูกต�อง หรือไม*ครบถ�วนจะไม*ได�รับการพิจารณา) ผู�สมัครก*อนจะได�รับการพิจารณา
ให�ได�รับทุนก*อน โดยถือวันท่ีส*งเอกสารการสมัครเข�าสู*ระบบ (Publish) เปOนสําคัญ    
  ๕.๓ กรณีมีผู�สละสิทธิไม*รับทุน/ไม*มารายงานตัวในระยะเวลาท่ีกําหนด ให�เรียกผู�ท่ีอยู*
ในบัญชีสํารองท่ีอยู*ในลําดับถัดไปเพ่ือรับทุนแทน  
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 ๖. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทุน 

  สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู�มีสิทธิได�รับทุนเท*านั้น ทาง website 
ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th/scholarship หัวข�อ “ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข�อย*อย  
“ทุนฝ$กอบรม” และเลือก “ทุนฝ$กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจําป,
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” และจะแจ�งให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนทราบโดยตรง พร�อมท้ังมีหนังสือแจ�งไปยังส*วนราชการ 
ของผู�มีสิทธิได�รับทุนด�วย 

 ๗. การจัดการฝ#กอบรม 

  สํานักงาน ก.พ. จะประสานงานเพ่ือจัดฝ$กอบรมในสถาบันชั้นนําท่ีมีประสบการณ< และ
ความเชี่ยวชาญในด�านต*าง ๆ ภายใต�กรอบหลักสูตรท่ีกําหนด โดยจัดฝ$กอบรมเปOนกลุ*ม 

 ๘. การยืนยันการรับทุน 

  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องยืนยันการรับทุนภายใน ๑๐ วันนับจากวันท่ีประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ
ได�รับทุน 

 ๙. การทําสัญญา 

   ๙.๑  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๙.๒  ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องจัดทําข�อตกลงการรับทุนรัฐบาลไปฝ$กอบรมตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 ๑๐. เง่ือนไขการรับทุน 

   ๑๐.๑ ผู �มีสิทธิได�ร ับทุนจะต�องส*งหลักฐานการได�รับอนุญาตให�ลาฝ$กอบรมจาก
หัวหน�าส*วนราชการเจ�าสังกัดให�สํานักงาน ก.พ. ก*อนเดินทางไปฝ$กอบรม            

                    ๑๐.๒ ผู�ได�รับทุนจะต�องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
หากผู�รับทุนสละสิทธิการรับทุนหลังจากการทําสัญญารับทุน ผู�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามท่ีสัญญากําหนด  
  ๑๐.๓ ผู�ได�รับทุนจะต�องเขียนบทความเปOนภาษาไทยท่ีชี้ให�เห็นถึงการนําความรู� และ
ประสบการณ<ท่ีได�รับจากการฝ$กอบรมมาประยุกต<ใช�เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ พร�อมข�อเสนอ 
การเปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการฝ$กอบรม (ตามเอกสารแนบ ๑) 
  ๑๐.๔ ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร*วมกิจกรรมต*าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
  ๑๐.๕ หากผู�รับทุนมิได�ดําเนินการตามข�อ ๑๐.๓ และ ๑๐.๔ สํานักงาน ก.พ. จะนํา 
ไปเปOนข�อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส*วนราชการท่ีผู�ได�รับทุนสังกัดในป,ต*อไป 
 
 
 
  



- ๕ - 
 

 ๑๑. การเพิกถอนการให�ทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก*ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ไม*มีหนังสืออนุญาตให�ลาฝ$กอบรมจากหัวหน�าส*วนราชการเจ�าสังกัด  
   ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด 
   ๑๑.๓ เปOนผู� มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม*อยู*ในมาตรฐาน หรือไม*เหมาะสม  
หรือไม*ประพฤติตนตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
   ๑๑.๔ เปOนผู�ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓ 
   ๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ$กอบรม 
    
 
 
      
       (ลงชื�อ)    

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(ลงชื่อ)                 พัชรภากร  เทวกุล 
 

(หม�อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการ ก.พ. 

      

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



                                                                                      เอกสารแนบ ๑ 
 

รูปแบบการเขียนบทความ 
---------------------- 

เนื้อหา 
 

  นําเสนอแนวคิด มุมมองของตนเองโดยการนําความรู�และประสบการณ�จากการฝ!กอบรม 
มาประยุกต�ใช�กับงานราชการและจัดทําเป&นข�อเสนอการพัฒนาและปรับปรุงงาน โดยข�อเสนอ 
ดังกล)าวอาจเป&นเรื่องเก่ียวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ข้ันตอน เทคนิค ท้ังนี้ ข�อเสนอ
ดังกล)าวอาจมุ)งประเด็นการนําเสนอเฉพาะส)วนราชการท่ีข�าราชการผู�รับทุนสังกัด หรือระบบ
ราชการในภาพรวมก็ได� 

 

ความยาว หน�ากระดาษ A4 จํานวนไม)น�อยกว)า ๓ หน�า แต)ไม)เกิน ๕ หน�า 
 

ตัวอักษร ภาษาไทย แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 
 

เว�นบรรทัด Single (๑.๐) 
 

กําหนดส ง บทความจะต�องส)งภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม  
 

วิธีส ง  ๑. บทความต�นฉบับจริง (ทางไปรษณีย)) 
ศูนย�นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.  
๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท�   
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
โดยส)งผ)าน หัวหน�าส)วนราชการเจ�าสังกัด / หัวหน�าหน)วยงานท่ีเทียบเท)า  
และ  
๒. ไฟล)บทความ (MsWord) 
E-mail: ronarong@ocsc.go.th  

 
ผู�ประสานงาน นายรณรงค�  ศุภรัศมี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  โทรศัพท�  ๐๒ ๕๔๗ ๑๗๐๒ 
  โทรสาร  ๐๒ ๕๔๗ ๑๗๓๔ 
 


