
 

 

 
 
 

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาล 

ไปฝ!กอบรมในและ/หรือต'างประเทศ ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ทุนฝ!กอบรมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู�นําและการสร�างนักยุทธศาสตร6ในระบบราชการไทย  

(Leadership and Strategist)) 
--------------------------------------------------- 

  ด�วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปฝ%กอบรมในและ/หรือต+างประเทศ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทุนฝ%กอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู�นํา
และการสร�างนักยุทธศาสตร8ในระบบราชการไทย (Leadership and Strategist)) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๓ (๙) แห+งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว+าด�วยทุนของรัฐบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก พร�อมทั้งกําหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ8การตัดสินเพื่อรับทุน 
ดังต+อไปน้ี 
 

 ๑. ทุนที่รับสมัคร   จํานวน ๑๕ ทุน  
  กรอบหลักสูตร ภาวะผู�นํา (Leadership) การจัดการเชิงกลยุทธ8 (Strategic Management) 
การบริหารจัดการโครงการ (Project management) และ Digital Transformation 

  แบ+งเปZน ๓ ประเภท ได�แก+  
  ๑.๑  ทุนสําหรับข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีหัวหน�าทีมงานหรือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษท่ีได�รับมอบหมายให�เปZนผู�สอนงานข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง จํานวน ๕ ทุน 
  ๑.๒ ทุนสําหรับข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีสําเร็จหลักสูตรการฝ%กอบรมโครงการพัฒนา
ผู�นําคลื่นลูกใหม+ในราชการไทย (New Wave Leader) จํานวน ๕ ทุน 
  ๑.๓ ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ 
ท่ีเข�าร+วมโครงการระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) จํานวน ๕ ทุน 
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(สําเนา) 

 
(สําเนา) 



๒ 
 

 ๒.  ข�อผูกพันในการรับทุน 
  ๒.๑ ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ตามสัญญาท่ี ก.พ. กําหนด เปZนระยะเวลา
ไม+น�อยกว+า ๒ เท+าของระยะเวลาที่ได�รับทุน  
  ๒.๒ กรณีผู�ได�รับทุนไม+กลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุนตามสัญญาท่ีได�ทําไว�กับสํานักงาน ก.พ. 
นอกจากจะต�องชดใช�เงินทุนที่ได�จ+ายไปแล�วทั้งสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เท+าของจํานวนเงินทุนดังกล+าว
ให�เปZนเบี้ยปรับอีกด�วย 
 ๓.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ๓.๑ เปZนข�าราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑) 
  ๓.๒ เปZนผู�สําเร็จการศึกษาไม+ต่ํากว+าระดับปริญญาตรี 
  ๓.๓ เปZนผู�มีศีลธรรม วัฒนธรรมและความประพฤติดี 
  ๓.๔ เปZนผู�ปฏิบัติงานในหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ อุทิศ และเสียสละ 
  ๓.๕ เปZนผู�ท่ีส+วนราชการเห็นว+ามีความสามารถเพียงพอสมควรจะได�รับการพัฒนาให�มี
ความรู�เพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะกลับมาเปZนกําลังสําคัญของส+วนราชการ 
  ๓.๖ หากผู�สมัครเคยไปศึกษาหรือฝ%กอบรมด�วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล�ว ต�องกลับมา
ปฏิบัติราชการแล�วไม+น�อยกว+า ๑ ป- นับถึงวันกําหนดส+งรายชื่อให�สํานักงาน ก.พ. (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) 
  ๓.๗ เปZนผู�ท่ีมีระยะเวลาสําหรับการปฏิบัติราชการชดใช�ทุนหลังสิ้นสุดการฝ%กอบรมเปZน
เวลาไม+น�อยกว+า ๒ เท+า ของระยะเวลาท่ีได�รับทุน 
 

 ๔.  การรับสมัครคัดเลือก 
  ๔.๑ ให�ส+วนราชการ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีรับสมัครคัดเลือก และดําเนินการรับสมัคร
คัดเลือกข�าราชการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  
  ๔.๒ ผู�สนใจสมัครสามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร8เน็ตในเว็บไซต8ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
http://register.ocsc.go.th/registration/user ผู�ประสงค8สมัครคัดเลือกสามารถ download ข้ันตอนการสมัคร 
ตัวอย +า งการสม ัคร  และแบบฟอร8ม ที ่ใ ช �ในการสมัครค ัด เล ือก ใน เว ็บไซต 8ของสําน ักงาน ก .พ.  ที่ 
www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training หัวข�อ “ทุนฝ%กอบรม Leadership and Strategist” และพิมพ8ใบสมัคร
จากระบบเพื่อนําไปยื่นต+อส+วนราชการต�นสังกัด 
  ๔.๓ นําเอกสาร หลักฐาน ดังต+อไปนี้ ไปยื่นสมัครคัดเลือกต+อส+วนราชการต�นสังกัด ตามวัน 
เวลา และสถานที่ท่ีส+วนราชการกําหนด 

   (๑) ใบสมัคร (ที่พิมพ8ออกจากระบบ) พร�อมติดรูปถ+ายหน�าตรงไม+สวมหมวก 
และไม+สวมแว+นตาดํา ขนาด ขนาด ๑ x ๑.๕ น้ิว จํานวน ๑ รูป ถ+ายไว�ไม+เกิน ๑ ป-  
   (๒) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร
(Transcript of Records) 
   (๓) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน
จากหัวหน�าส+วนราชการเจ�าสังกัด โดยใช�แบบฟอร8ม สนง. ก.พ. ๕ 



๓ 
 

   (๔) สําเนาทะเบียนบ�าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
   (๕) สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
   (๖) เรียงความในหัวข�อ “เหตุผลที่ผู�สมัครสมควรได�รับทุนฝ%กอบรมเพื่อการพัฒนา
ภาวะผู�นําและการสร�างนักยุทธศาสตร8ในระบบราชการไทย (Leadership and Strategist)” ความยาวไม+เกิน  
๑ หน�ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ เว�นบรรทัด single space 
   (๗) เรียงความในหัวข�อ “ประโยชน8ที่คาดว+าจะได�รับหากผู�สมัครได�รับทุนฝ%กอบรม
เพื่อการพัฒนาภาวะผู�นําและการสร�างนักยุทธศาสตร8ในระบบราชการไทย (Leadership and Strategist)” ความยาว
ไม+เกิน ๑ หน�ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ เว�นบรรทัด single space 
   (๘) สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต+างประเทศเทวะวงศ8วโรปการ 
กระทรวงการต+างประเทศ DIFA TES ในทักษะการอ+าน (Reading) และการฟxง (Listening) (สอบในรอบเดียวกัน) 
หรือ TOEFL ประเภท paper–based หรือ internet–based หรือ IELTS หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ 
ท่ีเทียบได�ตามเกณฑ8มาตรฐานในการประเมินความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป หรือ Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยผลการทดสอบต�องมีอายุไม'เกิน ๒ ป) 
นับถึงวันกําหนดส'งรายช่ือให�สํานักงาน ก.พ. (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) 
   จํานวนอย+างละ ๑ ชุด ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให�ผู�สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว+า 
“สําเนาถูกต�อง” พร�อมท้ังลงชื่อและวันที่กํากับไว�ด�วย 
  ๔.๔ ในการสมัครคัดเลือก ผู�สมัครคัดเลือกจะต�องตรวจสอบและรับรองตนเองว+ามีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง เม่ือคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกได�ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสาร  
และหลักฐานแล�ว ถ�าปรากฏภายหลังว +าผู �ใดมีคุณสมบัต ิไม +ตรงตามประกาศร ับสมัคร จะถือว +าผู �นั ้น 
เปZนผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับทุนคร้ังน้ี 
 

 ๕.  การดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  ๕.๑  ก.พ. แต+งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล  
ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน+วยงานของรัฐ 
  ๕.๒ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู�สมัครคัดเลือกจากเอกสาร หลักฐาน และตัดสินปxญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู�สมัครคัดเลือก 
และปxญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการคัดเลือกท่ีไม+ขัดกับประกาศรับสมัคร ถ�าปรากฏภายหลังว+าผู�สมัครคัดเลือก
ผู�ใดมีคุณสมบัติไม+ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว+าผู�นั้นเปZนผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับทุนคร้ังน้ี 
  ๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ดําเนินการ
คัดเลือกผู �มีสิทธิได�รับทุนโดยวิธีการพิจารณาเอกสารการสมัครของผู �ผ+านการคัดเลือกจากส+วนราชการ  
กําหนดองค8ประกอบในการคัดเลือก รวมท้ังเกณฑ8การตัดสินเพื่อรับทุน และประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน 
  ๕.๔ ส+วนราชการแต+งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู�สมัครเพื่อทําหน�าที่พิจารณากลั่นกรอง
คัดเลือกผู�สมัครคัดเลือก 
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๔ 
 

 ๖.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ6การตัดสิน 
  ๖.๑ ให�คณะกรรมการกลั่นกรองผู�สมัคร ซ่ึงแต+งตั้งโดยส+วนราชการตามข�อ ๕.๔ ทําหน�าที่
พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู�สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรู�ความสามารถ 
และความเหมาะสม สมควรท่ีจะได�รับการพัฒนาให�มีความรู�เพิ่มข้ึนเพื่อท่ีจะกลับมาเปZนกําลังสําคัญของส+วนราชการ 
จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต+าง ๆ รวมทั้ง อาจพิจารณาทดสอบความรู�ความสามารถ และ/หรือประเมิน
ความเหมาะสมของผู�สมัครคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู�ผ+านการคัดเลือกให�ผู�สมัครคัดเลือกทราบ 
  ๖.๒ ผู�ผ+านการคัดเลือกต�องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต+างประเทศ
เทวะวงศ8วโรปการ กระทรวงการต+างประเทศ ประเภท DIFA TES ที่ระดับไม+ต่ํากว+า B1 ในทักษะการอ+าน 
(Reading) และการฟxง (Listening) หรือ TOEFL ที่ไม+ต่ํากว+า ๔๕๐ คะแนน (paper–based) ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ท่ีระดับไม+ต่ํากว+า ๔.๕ หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได�ไม+ตํ่ากว+า
ระดับ B1 ในระบบ CEFR โดยผลการทดสอบต�องมีอายุไม'เกิน ๒ ป) นับถึงวันกําหนดส'งรายช่ือให�สํานักงาน ก.พ. 
(๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) 
  ๖.๓ ให�ส+วนราชการแจ�งรายชื่อผู�ผ+านการคัดเลือกตามเกณฑ8ที่กําหนดในข�อ ๖.๒ พร�อมจัดส+ง
ใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต+าง ๆ และสําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไปยังกลุ+มงานบริหารการสอบทุน  
ศูนย8สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท8 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย6ลงทะเบียนด'วนพิเศษ (EMS)  
โดยสํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย6ต�นทางประทับตรารับเอกสารเปRนสําคัญ และหากส'วนราชการ
นําส'งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ'มงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเปRน
สําคัญ ทั้งน้ี เอกสาร หลักฐาน ที่ส'งหลังวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จะไม'ได�รับการพิจารณา 
  ๖.๔ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ดําเนินการ
คัดเลือกผู�มีสิทธิได�รับทุน โดยวิธีการคัดเลือกจากเอกสารของผู�ผ+านการคัดเลือกจากส+วนราชการ กําหนด
องค8ประกอบในการคัดเลือก รวมทั้งเกณฑ8การตัดสิน และประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทุน 

  ดังมีรายละเอียดกําหนดการดําเนินการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบ ๒ 
 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทุน 
  การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนจะประกาศรายชื่อเฉพาะผู�มีสิทธิได�รับทุนเท+านั้น 
ทางเว็บไซต8ของสํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training หัวข�อ “ทุนฝ%กอบรม Leadership 
and Strategist” และสํานักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ�งไปยังส+วนราชการของผู�มีสิทธิได�รับทุนด�วย 
 

 ๘.  การยืนยันการรับทุนและการอบรม 
      ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนและเข�ารับการอบรมตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
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๕ 
 

 ๙. การจัดสรรทุนเพ่ือทดแทนทุนว'าง 
  ๙.๑ กรณีสรรหาผู�รับทุนได�ไม+ครบตามจํานวนที่กําหนด ให�สามารถโอนทุนที่เหลือไปให� 
กลุ+มผู�เข�าร+วมโครงการระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง กลุ+มผู�เข�าร+วมโครงการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม+ในราชการไทย 
กลุ+มข�าราชการที่ดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษที่ปฏิบัติหน�าที่ หัวหน�าทีมงาน 
หรือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษท่ีได�รับมอบหมายให�เปZน
ผู�สอนงานข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง ตามลําดับ ทั้งนี้ จะคํานึงถึงจํานวนผู�ท่ีไปอบรมในแต+ละกลุ+มผู�รับทุนด�วย 
  ๙.๒ กรณีมีผู�สละสิทธิรับทุน/ไม+มารายงานตัวในระยะเวลาที่กําหนด จะมีการเรียกผู�ที่
อยู+ในบัญชีสํารองท่ีอยู+ในลําดับถัดไปเพื่อรับทุนแทนภายใน ๗ วันทําการ 
 

 ๑๐. การจัดการฝ!กอบรม 
  สํานักงาน ก.พ. จะประสานงานเพื่อจัดฝ%กอบรมในสถาบันชั ้นนําที่มีประสบการณ8 
และความเชี่ยวชาญในด�านต+าง ๆ ภายใต�กรอบหลักสูตรท่ีกําหนด และจัดฝ%กอบรมเปZนกลุ+ม โดยสํานักงาน ก.พ.  
จะแบ+งกลุ+มการฝ%กอบรมออกเปZน ๓ กลุ+ม แต+ละกลุ+มจะประกอบด�วย (๑) ข�าราชการพลเรือนสามัญที่ดํารง
ตําแหน+งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษที่ปฏิบัติหน�าที่หัวหน�าทีมงานหรือข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ผู�ดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษท่ีได� รับมอบหมายให�เปZนผู�สอนงานข�าราชการ 
ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง (๒) ข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีสําเร็จหลักสูตรการฝ%กอบรมโครงการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม+ 
ในราชการไทย และ (๓) ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ
ท่ีเข�าร+วมโครงการระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูงในสัดส+วนที่ใกล�เคียงกัน 
 

 ๑๑.  การทําสัญญา 
  ๑๑.๑   ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีสาํนักงาน ก.พ. กําหนด 
  ๑๑.๒   ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องจัดทําข�อตกลงการรับทุนรัฐบาลไปฝ%กอบรมตามแบบท่ี
สํานักงาน ก.พ. กําหนด  
  

 ๑๒.  เงื่อนไขการรับทุน 
  ๑๒.๑  ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ ส+วนราชการต�นสังกัด 

  ๑๒.๒ ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องส+งหลักฐานการได�รับอนุญาตให�ลาฝ%กอบรมจากหัวหน�า
ส+วนราชการต�นสังกัด 

  ๑๒.๓  กรณีได�รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝ%กอบรม) มากกว+า ๑ ทุน ผู�ได�รับทุน 
จะต�องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 

  ๑๒.๔ ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องสละสิทธิการรับทุนภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
หากผู�ได�รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทําสัญญารับทุน ผู�ได�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามท่ีสัญญากําหนด 



๖ 
 

  ๑๒.๕ ผู�ได�รับทุนจะต�องเขียนบทความเปZนภาษาไทยที่ช้ีให�เห็นถึงการนําความรู�และประสบการณ8
ท่ีได�รับจากการฝ%กอบรมมาประยุกต8ใช�เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ พร�อมข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓) 

  ๑๒.๖ ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร+วมกิจกรรมต+าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
  ๑๒.๗ หากผู�รับทุนมิได�ดําเนินการตามข�อ ๑๒.๕ – ๑๒.๖ สํานักงาน ก.พ. จะนําไปเปZน
ข�อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส+วนราชการท่ีผู�ได�รับทุนสังกัดในป-ต+อไป 
 

 ๑๓. การเพิกถอนการให�ทุน 
 ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก+ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
 ๑๓.๑  ไม+มีหนังสืออนุญาตให�ลาฝ%กอบรมจากหัวหน�าส+วนราชการต�นสังกัด 
 ๑๓.๒  หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุน และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๑๓.๓  เปZนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม+อยู+ในมาตรฐาน หรือไม+เหมาะสม หรือไม+ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด 
 ๑๓.๔  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ%กอบรม 
 
                                                                      
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔๘ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 (ลงชื่อ)           พัชรภากร เทวกุล 

(หม+อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)                
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



เอกสารแนบ ๑ 

 
รายละเอียดทุนรัฐบาลไปฝ�กอบรมในและ/หรือต�างประเทศ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ทุนฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู0นําและการสร0างนักยุทธศาสตร3ในระบบราชการไทย  
(Leadership and Strategist)) 

 
ทุนที่รับสมัคร 

๑.  หลักสูตรฝ�กอบรม 
 ๑.๑ จัดหลักสูตรฝ�กอบรมเป�นกลุ�ม เพื่อพัฒนาภาวะผู#นํา (Leadership) การจัดการเชิงกลยุทธ6 (Strategic 
Management) การบริหารจัดการโครงการ (Project management) และ Digital Transformation 
 ๑.๒ ผู#รับทุนจํานวน ๑๕ คน ประกอบด#วยผู#รับทุนทั้ง ๓ ประเภทในสัดส�วนที่ใกล#เคียงกัน (ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับ
จํานวนผู#มีสิทธิได#รับทุนด#วย) 
 

๒.  สถานที่ฝ�กอบรม วันที่ฝ�กอบรม และสัดส�วนจํานวนผู0รับทุนในแต�ละกลุ�ม 
 

สถานที่ฝ�กอบรม/วันที่ฝ�กอบรม 
สัดส�วนจํานวนทุน รวม 

(ทุน) ชํานาญการพิเศษท่ีเปIนหัวหน0า

ทีมงาน หรือกํากับดูแล HiPPS  
New Wave 

Leader 
HiPPS 

Institute of Continuing & TESOL,        
the University of Queensland  
เครือรัฐออสเตรเลีย 
๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒* 

๕ ๕ ๕ ๑๕ 

 

หมายเหตุ  *กําหนดการดังกล�าวไม�รวมถึงวันเดินทางไปและกลับ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 
๓. กําหนดการปฐมนิเทศผู0รับทุน 
 จะแจ#งให#ทราบในประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิได#รับทุน 
 

 

 

 

 

 

 
 



- ๒ - 

คุณสมบัติผู0มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
 

ประเภท/จํานวนทุน คุณสมบัติผู0มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

๑. ทุนสําหรับข#าราชการพลเรือน
สามัญที่ดํารงตาํแหน�งประเภท
วิชาการ ระดับชาํนาญการพิเศษ 
ที่ปฏิบัติหน#าที่หัวหน#าทีมงาน
หรือข#าราชการพลเรือนสามัญ 
ผู#ดํารงตาํแหน�งประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษที่ได#รับ
มอบหมายให#เป�นผู#สอนงาน
ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง  
จํานวน ๕ ทุน 

๑. เป�นข#าราชการพลเรือนสามัญผู#ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ที่ปฏิบัติหน#าท่ีหัวหน#าทีมงาน หรือเป�นข#าราชการพลเรือนสามัญผู#ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษที่ได#รับมอบหมายให#เป�นผู#สอนงาน
ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง  

๒. เป�นผู#มีอายุไม�เกิน ๕๓ ปhบริบูรณ6 นับถึงวันกําหนดส�งรายชื่อให#สํานักงาน ก.พ. 
(๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) 

๒. ทุนสําหรับข#าราชการ 
พลเรือนสามัญท่ีสําเร็จหลักสูตร
การฝ�กอบรมโครงการพัฒนา
ผู#นําคลื่นลูกใหม�ในราชการไทย 
จํานวน ๕ ทุน 

๑. เป�นข#าราชการพลเรือนสามัญท่ีสําเร็จหลักสูตรการฝ�กอบรมโครงการพัฒนาผู#นํา
คลื่นลูกใหม�ในราชการไทย  

๒. เป�นผู#มีอายุไม�เกิน ๔๕ ปhบริบูรณ6 นับถึงวันกําหนดส�งรายชื่อให#สํานักงาน ก.พ. 
(๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) 

๓. ทุนสําหรับข#าราชการ 
พลเรือนสามัญผู#ดาํรงตาํแหน�ง
ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการหรือชาํนาญการที่ 
เข#าร�วมโครงการระบบ
ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง 
จํานวน ๕ ทุน 

เป�นข#าราชการพลเรือนสามัญผู#ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
หรือชํานาญการท่ีเข#าร�วมโครงการระบบข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นที่ ๑ – ๑๒ 
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากหรือดีเด�น ในรอบปhงบประมาณที่ผ�านมา 
(ปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยต#องเป�นผู#เคยเข#าร�วมกิจกรรมที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด ดังต�อไปนี้ 

๑. ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นท่ี ๑ – ๑๒ ต#องเป�นผู#เคยเข#าร�วมกิจกรรมสัมมนา
เครือข�ายข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Camp) หรือ กิจกรรมสัมมนา
วิชาการประจําปhกลุ�มกําลังคนคุณภาพ หัวข#อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยน
ประเทศไทย” หรือ กิจกรรมวันดีดีเพื่อเสริมสร#างเครือข�ายกําลังคนคุณภาพ 
อย�างน#อย ๑ คร้ัง 

๒. ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นที่ ๗ – ๑๒ ต#องเป�นผู#เคยเข#าร�วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ�นใหม� 

๓. ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ�นที่ ๘ – ๑๒ ต#องเป�นผู#ที่รับทุนสําหรับผู#ผ�านการคัดเลือก
เป�นข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ�นใหม�แล#ว (ทุนรัฐบาลเพื่อฝ�กอบรมระยะสั้น) 

 



เอกสารแนบ ๒ 

 
กําหนดการคัดเลือก 

ทุนรัฐบาลไปฝ�กอบรมในและ/หรือต�างประเทศ ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ทุนฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู/นําและการสร/างนักยุทธศาสตร3ในระบบราชการไทย 

 (Leadership and Strategist)) 

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

 

กิจกรรม วัน เดือน ป! สถานที่ 

๑. การรับสมัคร และคัดเลือก     
    โดยส�วนราชการ 

ตามท่ีส�วนราชการ 
ที่ผู สมัครสังกัดกําหนด 

๑. ผู สนใจ กรอกใบสมัครผ�านระบบลงทะเบียนออนไลน' 
ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/user    
หัวข อ “ทุนฝ�กอบรม Leadership and Strategist 
ประจาํป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” และพิมพ3ใบสมัคร
ออกจากระบบ 

๒. ย่ืนใบสมัคร ณ ส�วนราชการท่ีสังกัด ภายในวัน 
และเวลาที่ส�วนราชการกําหนด 

๒. ส�วนราชการดําเนินการ
คัดเลือก และแจ งรายชื่อ
พร อมส�งเอกสารการสมัคร
ของผู ผ�านการคัดเลือกของ 
ส�วนราชการให สํานักงาน ก.พ. 

ภายในวันที่  
๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

- ส�งทางไปรษณีย' EMS หรือ 
- ส�งด วยตนเองที่กลุ�มงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ. 

๓. การประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ
ได รับทุน  

ภายในวันที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training  
หัวข อ “ทุนฝ�กอบรม Leadership and Strategist” 

๔. การรายงานตัว                   
และปฐมนิเทศ  

จะแจ งให ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู มีสิทธิได รับทุน 

สํานักงาน ก.พ. 

๕. การฝQกอบรม ๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ Institute of Continuing & TESOL,  
the University of Queensland  

เครือรัฐออสเตรเลีย 
 

หมายเหตุ  ทั้งน้ี  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได ตามความเหมาะสม 



เอกสารแนบ ๓ 
 

รูปแบบการเขียนบทความ 
ทุนรัฐบาลไปฝ�กอบรมในและ/หรือต างประเทศ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ทุนฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู1นําและการสร1างยุทธศาสตร4ในระบบราชการไทย  
(Leadership and Strategist)) 

---------------------- 
เน้ือหา 
 

  นํ า เสนอเ ก่ียวกับแนวคิด/มุมมองของตนเองโดยการนําความรู�และประสบการณ# 
จากการฝ&กอบรมมาประยุกต#ใช�กับงานราชการ และจัดทําเป*นข�อเสนอการเปลี ่ยนแปลง โดยข�อเสนอ
ดังกล+าวอาจเป*นเร่ืองเก่ียวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ข้ันตอน เทคนิค ทั้งน้ี ข�อเสนอดังกล+าวอาจมุ+งเน�น
การปรับปรุงและพัฒนาเฉพาะส+วนราชการที่ข�าราชการผู�รับทุนสังกัด หรือผลกระทบต+อภาคราชการ 
ในภาพรวมก็ได� 
 

ความยาว หน�ากระดาษ A4 จํานวนไม+น�อยกว+า ๓ หน�าแต+ไม+เกิน ๕ หน�า 
 

ตัวอักษร ภาษาไทย แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 
 

เว1นบรรทัด Single 
 

กําหนดส ง บทความจะต�องส+งภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดการอบรม 
 

การส งบทความ ๑. บทความต1นฉบับจริง (ทางไปรษณีย4) 
ศูนย#นักบริหารระดับสูง สํานกังาน ก.พ.  
๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท#   
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
โดยส�งผ�าน หัวหน�าส�วนราชการต�นสังกัด / หัวหน�าหน�วยงานที่เทียบเท�า  

                       และ 
๒. ไฟล4บทความโดยส งมาในรูปแบบไฟล4 Microsoft Word  
E-mail : ronarong@ocsc.go.th  

 

เจ1าหน1าที่ ก.พ. นายรณรงค# ศุภรัศมี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  โทรศัพท#: ๐๒-๕๔๗-๑๗๐๒ 
  โทรสาร:  ๐๒-๕๔๗-๑๗๓๔ 
 

.................................................................... 


