(สําเนา)
(สําเนา)(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปฝ#กอบรมในและ/หรือต)างประเทศ ประจําป+ ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผูบริหารระดับสูง)

-------------------------ดวยสํา นัก งาน ก.พ. จะดํา เนิน การคัด เลือ กขาราชการพลเรือ นสามัญ เพื่อ รับ ทุน รัฐ บาล
ไปฝ$กอบรมในและ/หรือต*างประเทศ ประจําป, ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผูบริหารระดับสูง) ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห*งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว*าดวย
ทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก และกําหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ=การตัดสิน
เพื่อรับทุน ดังต*อไปนี้
๑. จํานวนทุน
ทุ นฝ$ กอบรมในและ/หรื อต* างประเทศตามกรอบหลั กสู ตรการพั ฒนาตามสมรรถนะหลั ก
ทางการบริหาร ๖ ดาน ไดแก* การพัฒนาสภาวะผูนํา การมีวิสัยทัศน= การเปBนผูนําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง
การสอนงานและการมอบหมายงาน และการวางกลยุทธ=ภาครัฐ จํานวน ๑๕ ทุน
๒. ขอผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมาทําประโยชน=ใหราชการตามสัญญาที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด เปBนระยะเวลาไม*นอยกว*า ๒ เท*าของระยะเวลาที่ไดรับทุน
๒.๒ กรณีผู ไดรับ ทุน ไม*ก ลับ มาทํา ประโยชน=ใ หแก*ร าชการตามสัญ ญาที่ไดทําไวกับ
สํานักงาน ก.พ. นอกจากจะตองชดใชเงินทุนที่ไดจ*ายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงินอีก ๒ เท*าของจํานวนเงินทุน
ดังกล*าวใหเปBนเบี้ยปรับอีกดวย
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เปBนขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหน*งประเภทบริหาร
๓.๒ เปBนผูมีอายุไม*เกิน ๕๗ ป, นับถึงวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับเอกสารการสมัครทาง e-mail
๓.๓ ไม* เ ปB น ผู เคยไดรั บ ทุ น ฝ$ กอบรมสํ า หรั บ ผู บริ ห ารระดั บ สู ง/ทุ น ฝ$ ก อบรมสํ า หรั บ
นักบริหารที่สํานักงาน ก.พ. จัดฝ$กอบรม
๓.๔ หากเคยไปศึ กษาหรื อฝ$กอบรมดวยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแลว ตองกลับมาปฏิบั ติ
ราชการแลวไม*นอยกว*า ๑ ป, นับถึงวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับเอกสารการสมัครทาง e-mail

-๒๓.๕ กรณีเปBนผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝ$กอบรม) มากกว*า ๑ ทุน
ผูไดรับทุนจะตองเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
๓.๖ กรณีสละสิทธิการรับทุน จะไม*สามารถสมัครรับทุนดังกล*าวไดอีกในป,งบประมาณ
เดียวกัน
๓.๗ มีความรูภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝ$กอบรมในต*างประเทศ
๓.๘ มีหนังสือตอบรับใหเขาฝ$กอบรมในสถาบันชั้นนําในและ/หรือต*างประเทศ ภายใต
กรอบหลักสูตรที่กําหนด ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตรฝ$กอบรมต*อเนื่องไม*นอยกว*า ๕ วันทําการ แต*ไม*เกิน
๓ เดือน
๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ รับสมัครตั้งแต*บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๔.๒ ผูที่ประสงค=จะสมัครรับทุนดังกล*าว ตองสมัครไปยังสถาบันชั้นนําในและ/หรือ
ต*างประเทศ
๔.๓ ผู ที่ ป ระสงค= จ ะสมั ค รรั บ ทุ น ตองไดรั บ การตอบรั บ จากสถาบั น ใหเขาอบรม
ในหลักสูตรที่สมัครเรียบรอยแลว จึงจะยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได
๔.๔ ผูที่ประสงค=จะสมัครสามารถ download แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
และแบบฟอร=มอื่น ๆ จากเว็บไซต=ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวขอ “ทุนศึกษาต*อ/ทุนฝ$กอบรม”
หัวขอย*อย “ทุนฝ$กอบรม”
๔.๕ เอกสาร และหลักฐานที่ใชในการสมัคร มีดังนี้
(๑) แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปฝ$กอบรมในและ/หรือต*างประเทศ ประจําป, ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผูบริหารระดับสูง)
(๒) หนั งสื อตอบรั บใหเขาฝ$ กอบรมในหลั กสู ต รการพั ฒนาตามสมรรถนะหลั ก
ทางการบริหาร ของสถาบันชั้นนําในและ/หรือต*างประเทศ
(๓) หนังสืออนุญาตใหแสดงความจํานงสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ$กอบรมในและ/หรือต*างประเทศ ประจําป, ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผูบริหารระดับสูง) จากหัวหนา
ส*วนราชการเจาสังกัด ตามแบบฟอร=ม สนง. ก.พ. ๕
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
ผูที่ ป ระสงค= จ ะสมั ค รรั บ ทุ น ตองส) ง เอกสารและหลักฐานการสมัคร ซึ่งบันทึกเป@น
pdf file ทาง e-mail ไปที่ศูนย=สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ที่ ses_scholarship@ocsc.go.th
โดยระบุในหัวขอ (Subject) ว*า “สมัครทุนสําหรับผูบริหารระดับสูง”

-๓การรั บ สมั ค รจะถื อ วั น ที่ ส* ง e-mail ตนทางเปB น สํา คั ญ ทั้ ง นี้ เอกสารที่ ส) ง หลั ง วั น ที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย จะไม)ไดรับการพิจารณา
สํานักงาน ก.พ. จะตอบรับการสมัครทาง e-mail ภายใน ๓ วันทําการ หลังจากวันสมัคร
กรณีที่ผูสมัครไม*ไดรับการตอบรับภายในวันที่กําหนด ขอใหติดต*อโดยตรงทางโทรศัพท= หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๑๑
๔.๖ ผูสมัครจะตองส)งตนฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปที่กลุ*มงานบริหาร
การสอบทุน ศูนย=สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท= ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ไดส)งเอกสารและหลักฐานการสมัครทาง e-mail
๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ=การตัดสิน
สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร ในหัวขอต*าง ๆ ดังนี้
๕.๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก ผูสมัครตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด
ในขอ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้
๕.๒ ลําดับของการส*งเอกสารและหลักฐานการสมัครเพื่อแสดงความจํานงสมัครคัดเลือก
ตามที่กําหนดในขอ ๔.๕ ไดครบถวน (หากไม*ครบถวนจะไม*ไดรับการพิจารณา) ผูส*งก*อนจะไดรับการพิจารณา
ใหไดรับทุนก*อน โดยถือวันที่ และเวลา ที่ส*ง e-mail ตนทางเปBนสําคัญ
กรณี ที่ มี ก ารส* ง เอกสารและหลั ก ฐานการสมั ค รมาพรอมกั น สํ า นั ก งาน ก.พ.
จะพิจารณาใหความสําคัญกับผูดํารงตําแหน*งประเภทบริหารในส*วนราชการระดับกรมที่มีอัตราเกษียณอายุ
ราชการของผูดํารงตําแหน*งประเภทบริหาร ระหว*างป, ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ตั้งแต*รอยละ ๕๐ ขึ้นไปก*อน
๕.๓ หลั กสู ตรที่ ไดรั บการตอบรั บเปB นหลั กสู ตรที่ อยู* ภายใตกรอบหลั กสู ตรการพั ฒนา
ตามสมรรถนะหลักทางการบริหาร ๖ ดาน ไดแก* การพัฒนาสภาวะผูนํา การมีวิสัยทัศน= การเปBนผูนําการปรับเปลี่ยน
การควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน และการวางกลยุทธ=ภาครัฐ
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่ อเฉพาะผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ ทุ น เท* า นั้น ทาง website ของ
สํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวขอ “ทุนศึกษาต*อ/ทุนฝ$กอบรม” หัวขอย*อย “ทุนฝ$กอบรม” และจะแจง
ใหผูมีสิทธิไดรับทุนทราบโดยตรง พรอมทั้งมีหนังสือแจงไปยังส*วนราชการของผูมีสิทธิไดรับทุนดวย
๗. การยืนยันการรับทุน
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองยืนยันการรับทุนภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับทุน

-๔๘. การทําสัญญา
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๙. เงื่อนไขการรับทุน
๙.๑ ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองส*งหลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาฝ$กอบรมจากหัวหนา
ส*วนราชการเจาสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. ก*อนเดินทางไปฝ$กอบรม
๙.๒ ผู ไดรั บ ทุ น จะตองเขี ย นบทความเปB น ภาษาไทยที่ ชี้ ใ หเห็ น ถึ ง การนํ า ความรู
และประสบการณ=ที่ไดรับจากการฝ$กอบรมมาประยุกต=ใชเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ พรอมขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการฝ$กอบรม (ตามเอกสารแนบ)
๑๐. กําหนดการเดินทาง
ผูมีสิทธิไดรับทุน จะตองเดินทางไปฝ$กอบรมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มิฉะนั้น
จะถูกเพิกถอนการใหทุน
๑๑. การเพิกถอนการใหทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก*ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๑.๑ ไม*มีหนังสืออนุญาตใหลาฝ$กอบรมจากหัวหนาส*วนราชการเจาสังกัด
๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๑.๓ เปBนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย
๑๑.๔ เปBนผูขาดคุณสมบัติตามขอ ๓
๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ$กอบรม
๑๑.๖ ไม*สามารถเดินทางไปฝ$กอบรม ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ภาณุ สังขะวร
(นายภาณุ สังขะวร)
ที่ปรึกษาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

เอกสารแนบ

รูปแบบการเขียนบทความ
---------------------เนื้อหา
นําเสนอแนวคิด มุมมองของตนเองโดยการนําความรูและประสบการณจากการฝ!กอบรม
มาประยุก ตกับ งานของราชการและจัด ทํ า เป%น ขอเสนอการเปลี ่ย นแปลง โดยขอเสนอ
ดังกล(าวอาจเป%นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค ทั้งนี้ ขอเสนอ
ดังกล(าวอาจมุ(งเนนผลกระทบเฉพาะส(วนราชการที่ขาราชการผูรับทุนสังกัด หรือผลกระทบ
ต(อภาคราชการในภาพรวมก็ได
ความยาว

หนากระดาษ A4 จํานวนไม(นอยกว(า ๓ หนาแต(ไม(เกิน ๕ หนา

ตัวอักษร

ภาษาไทย แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖

เวนบรรทัด

Single

กําหนดสง

บทความจะตองส(งภายใน ๑ เดือน นับจากวันสุดทายของหลักสูตรทุนฝ!กอบรม

วิธีสง

๑. บทความตนฉบับจริง (ทางไปรษณีย))
ศูนยนักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
๔๗/๑๑๑ หมู( ๔ ถนนติวานนท
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โดยส(งผ(าน หัวหนาส(วนราชการเจาสังกัด / หัวหนาหน(วยงานที่เทียบเท(า
และ
๒. ไฟล)บทความ (MsWord)
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