
  

(ส ำเนำ) 
 (ส ำเนำ)(ส ำเนำ) 

ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพื่อรับทุนรัฐบำล 

ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ทุนส ำหรับกำรเตรียมผู้บริหำรระดับสูง) 

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

 ด้วยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือรับทุนรัฐบำล 
ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนส ำหรับกำรเตรียมผู้บริหำรระดับสูง) 
ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก และก ำหนดวิธีกำรคัดเลือก
และเกณฑ์กำรตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้ 

๑. จ ำนวนทุน 

  ทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่ำงประเทศตำมกรอบหลักสูตรกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) / ภำวะผู้น ำ (Leadership) / Digital Transformation จ ำนวน ๕ ทุน 

 ๒. ข้อผูกพันในกำรรับทุน 

  ๒.๑ ผู ้ได ้ร ับทุนจะต้องกลับมำปฏิบ ัติรำชกำรชดใช้ทุน ณ ส่วนรำชกำรที ่เป ็น 
ต้นสังกัดตำมสัญญำที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุน 

  ๒.๒ กรณีผู้ ได้รับทุนไม่กลับมำปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนตำมสัญญำที่ ได้ท ำไว้กับ
ส ำนักงำน ก.พ. นอกจำกจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่ำของจ ำนวน
เงินทุนดังกล่ำวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑ เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร  
  ๓.๒ เป็นผู้มีอำยุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ ์นับถึงวันที่ส ำนักงำน ก.พ. ได้รับเอกสำรกำรสมัคร
ทำงระบบรับสมัคร 
  ๓.๓ ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมส ำหรับกำรเตรียมผู้บริหำรระดับสูง (ทุนฝึกอบรม
แบบเดี่ยว) ของส ำนักงำน ก.พ. 
    ๓.๔ หำกเคยไปศึกษำหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบำล (ก.พ.) มำแล้ว ต้องกลับมำปฏิบัติ
รำชกำรแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันทีส่ ำนักงำน ก.พ. ได้รับเอกสำรกำรสมัครทำงระบบรับสมัคร 
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 ๓.๕ กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบำล ก.พ. (ทุนศึกษำหรือทุนฝึกอบรม) มำกกว่ำ ๑ ทุน 
ผู้ได้รับทุนจะต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 
 ๓.๖ กรณีสละสิทธิกำรรับทุนส ำหรับกำรเตรียมผู้บริหำรระดับสูง (ทุนฝึกอบรมแบบเดี่ยว)  
จะไม่สำมำรถสมัครรบัทุนดังกล่ำวได้อีกในปีงบประมำณเดียวกัน 
  ๓.๗ มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ 
  ๓.๘ มีหนังสือตอบรับให้เข้ำฝึกอบรมในสถำบันชั้นน ำในและ/หรือต่ำงประเทศ ภำยใต้
กรอบหลักสูตรที่ก ำหนด ซึ่งมีระยะเวลำของหลักสูตรฝึกอบรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ ๕ วันท ำกำร แต่ไม่เกิน  
๓ เดือน โดยมีระยะเวลำกำรฝึกอบรมทีต่่อนื่อง 

 ๔. กำรรับสมัครคัดเลือก 

  ๔.๑ รับสมัครระหว่ำงวันที่ ๑๒ มีนำคม – ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

  ๔.๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่ำว ต้องสมัครไปยังสถำบันชั้นน ำในและ/หรือ
ต่ำงประเทศ และได้รับกำรตอบรับจำกสถำบันให้เข้ำอบรมในหลักสูตรที่สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะสมัครได้ 

 ๔.๓ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องเตรียมเอกสำรในรูปแบบไฟล์ PDF ก่อนการสมัคร ดังนี้ 

   (๑) หนังสือตอบรับให้เข้ำฝึกอบรมในกรอบหลักสูตรกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) / ภำวะผู้น ำ (Leadership) / Digital Transformation ของสถำบันชั้นน ำในและ/
หรือต่ำงประเทศ 

   (๒) หนังสืออนุญำตให้แสดงควำมจ ำนงสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
เพ่ือรับทุนรัฐบำลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่ำงประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ (ทุนส ำหรับกำรเตรียมผู้บริหำรระดับสูง ) 
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด ตำมแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕ 

   (๓) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๔ ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร จะต้องด ำเนินกำรดังนี้ 

  (๑)   ด ำเนินกำรสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship  หัวข้อ “ทุนส ำหรับ
บุคลำกรภำครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนส ำหรับกำรเตรียมผู้บริหำรระดับสูง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

  (๒)  ลงทะเบียนสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน (Register Account) โดยเลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้งาน” 
(ส ำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน ในระบบลงทะเบียนกลำงของส ำนักงำน ก.พ.) 

  (๓)   เข้ำสู่ระบบ (Log in) ในหน้ำเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลำง (http://register. ocsc.go.th) 
โดยใช้ Username และ Password ตำมท่ีได้ลงทะเบียนไว้ 

  (๔)   เลือก “สมัครเพ่ือขอรับทุน” กรอกข้อมูลผ่ำนระบบรับสมัครให้ครบถ้วน 
และกด Submit 
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   (๕) Upload เอกสารกำรสมัครตำมข้อ ๔.๓ ให้ครบถ้วน จำกนั้นให้ผู้สมัคร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและเอกสำร ก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ (Publish) 
    เมื่อส่งเอกสำรกำรสมัครเข้ำสู่ระบบ (Publish) แล้ว จะไม่สามารถแก้ไข
เอกสำรกำรสมัครใด ๆ ได้ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะแก้ไขเอกสำรกำรสมัคร จะต้องยกเลิกเอกสำรเดิม
และด ำเนินกำร Upload เอกสำรกำรสมัครใหม่เท่ำนั้น 
    กำรสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผู้สมัครส่งเอกสำรกำรสมัคร (Publish) 
ตำมข้อ ๔.๓ เข้ำสู่ระบบแล้วเท่ำนั้น 

  ๔.๕   ส ำนักงำน ก.พ. จะตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถว้นของเอกสำร และหลักฐำน
ของผู้สมัคร (มิใช่กำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร) และแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้สมัครทรำบทำงระบบรับสมัคร 
ภำยใน ๓ วันท ำกำร หลังจำกวันสมัคร กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับกำรแจ้งผลภำยในเวลำที่ก ำหนด โปรดติดต่อโดยตรง 
ทำงโทรศพัท์ หมำยเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๕ 

   กำรรับสมัครจะถือวันที่ส่งเอกสำรกำรสมัครเข้ำสู่ระบบ (Publish) เป็นส ำคัญ 
ทั้งนี้ เอกสำรกำรสมัครที่ส่ง (Publish) หลังวันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๒๔.๐๐ น. ตำมเวลำในประเทศไทย 
จะไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำ 

  ๔.๖   ผู้สมัครที่กรอกข้อมูล และ Upload เอกสาร และหลักฐาน ถูกต้อง และครบถ้วน 
จะได้รับกำรจัดล ำดับ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและพิจำรณำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนต่อไป โดยผู้สมัครดังกล่ำว
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครตำมข้อ ๔.๓ และแบบแสดงควำมจ ำนงสมัครคัดเลือก
ซึ่งพิมพ์ได้จำกระบบรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว ไปที่กลุ่มงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำ
และเลือกสรร ส ำนักงำน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ ภำยใน ๑๐ วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้งผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร และหลักฐำน  
กรณีส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับเอกสำร
เป็นส ำคัญ และหำกส่วนรำชกำรน ำส่งเอกสำรเอง ส ำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงำนสำรบรรณ ส ำนักงำน ก.พ. 
ประทับตรำรับเอกสำรเป็นส ำคัญ 

   กรณีที่ผู้สมัครที่  Upload เอกสาร และหลักฐำนไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
ส ำนักงำน ก.พ. จะไม่รับพิจำรณำ หำกผู้สมัครดังกล่ำวยังประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน จะต้องยกเลิก
เอกสำรกำรสมัครเดิม โดยผู้สมัครสำมำรถยกเลิกกำรสมัครเดิมได้ที่ http://register.ocsc.go.th โดยเข้ำสู่
ระบบ (Log in) เลือกหัวข้อ “ประวัติหลักสูตร” หัวข้อย่อย “ทุนส ำหรับกำรเตรียมผู้บริหำรระดับสูง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓” เลือก “ยกเลิกเอกสำรกำรสมัคร” และด ำเนินกำร Upload เอกสำรกำรสมัครใหม่ 
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 ๕. วิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน 

  ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำคัดเลือกผู้สมัคร ในหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 

  ๕.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด 
ในข้อ ๓ ของประกำศรับสมัครฉบับนี้ 

  ๕.๒ หลักสูตรที่ได้รับกำรตอบรับเป็นกรอบหลักสูตรกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) / ภำวะผู้น ำ (Leadership) / Digital Transformation 

  ๕.๓ ล ำดับของผู้สมัครคัดเลือก ซึ่งได้ส่งเอกสำร และหลักฐำนตำมที่ก ำหนดในข้อ ๔.๓ 
ไดถู้กต้อง ครบถ้วน (หำกไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ) ผู้สมัครก่อนจะได้รับกำรพิจำรณำ
ให้ได้รับทุนก่อน โดยถือวันที่ส่งเอกสำรกำรสมัครเข้ำสู่ระบบ (Publish) เป็นส ำคัญ  

   กรณีที่ผู้สมัครยกเลิกเอกสำรกำรสมัคร และ Upload เอกสารการสมัครใหม่ 
ผู้สมัครดังกล่ำวจะได้รับกำรจัดล ำดับกำรสมัครใหม่ โดยถือวันที่ส่งเอกสำรกำรสมัครเข้ำสู่ระบบ (Publish) 
ครั้งหลังสุดเป็นส าคัญ 

 ๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 

  ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่ำนั้น ทำง website 
ของส ำนักงำน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship  หัวข้อ “ทุนส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ” หัวข้อย่อย  
“ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนส ำหรับกำรเตรียมผู้บริหำรระดับสูง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓” และ
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนทรำบโดยตรง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนรำชกำรของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย 

 ๗. กำรยืนยันกำรรับทุน 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องยืนยันกำรรับทุนภำยใน ๑๐ วันนับจำกวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทนุ 

 ๘. กำรท ำสัญญำ 

 ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องท ำสัญญำตำมแบบสัญญำที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

 ๙. เงื่อนไขกำรรับทุน 

                ๙.๑ ผู ้ได้ร ับทุนจะต้องส่งหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้ลำฝึกอบรมจำกหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดให้ส ำนักงำน ก.พ. ก่อนเดินทำงไปฝึกอบรม  

  ๙.๒ ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนบทควำมเป็นภำษำไทยที่ชี้ ให้ เห็นถึงกำรน ำควำมรู้  
และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมมำประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำหรือปรับปรุงงำนที่รับผิดชอบ พร้อมข้อเสนอ 
กำรเปลี่ยนแปลงภำยใน ๓๐ วันหลังจำกสิ้นสุดกำรฝึกอบรม รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

 

 



- ๕ - 
 

  ๙.๓ หำกผู้ได้รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจำกกำรท ำสัญญำรับทุน ผู้ได้รับทุนจะต้อง
ชดใช้ทุนตำมสัญญำที่ก ำหนด 

  ๙.๔ หำกได้ผู้รับทุนมิได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๙.๒ ส ำนักงำน ก.พ. จะน ำไปเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนของส่วนรำชกำรผู้ได้รับทุนสังกัดในปีต่อไป 

 ๑๐. ก ำหนดกำรเดินทำง 

  ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทำงไปฝึกอบรมภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ มิฉะนั้น 
จะถูกเพิกถอนกำรให้ทุน 

 ๑๑. กำรเพิกถอนกำรให้ทุน 

  ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ไม่มีหนังสืออนุญำตให้ลำฝึกอบรมจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด  
   ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยกำรยืนยันกำรรับทุนและกำรท ำสัญญำตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
   ๑๑.๓ เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่อยู่ในมำตรฐำน หรือไม่เหมำะสม 
หรือไม่ประพฤติตนตำมแนวทำงท่ี ก.พ. ก ำหนด 
   ๑๑.๔ เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๓ 
   ๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงก ำหนดกำรเดินทำงไปฝึกอบรม 
   ๑๑.๖ ไม่สำมำรถเดินทำงไปฝึกอบรม ภำยในเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
      
       (ลงช่ือ)              

ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

(ลงชื่อ)                 ศรีสมร  กสิศิลป์ 
 

 (นำงศรีสมร  กสิศิลป์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน  

เลขำธิกำร ก.พ. 
      

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 

 


