(สําเนา)
(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปฝ!กอบรมในและ/หรือต'างประเทศ ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ทุนฝ!กอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผูนําและการสรางนักยุทธศาสตร6ในระบบราชการไทย
(Leadership and Strategist))
--------------------------------------------------ดวยสํา นั กงาน ก.พ. จะดํา เนิ น การคั ด เลื อ กขาราชการพลเรื อนสามั ญ เพื่ อรั บ ทุ น รั ฐ บาล
ไปฝ%กอบรมในและ/หรือต+างประเทศ ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทุนฝ%กอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผูนํา
และการสรางนักยุทธศาสตร8ในระบบราชการไทย (Leadership and Strategist)) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๓ (๙) แห+งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว+าดวยทุนของรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัค รคัดเลือก พรอมทั้ง กํา หนดวิธีการคัด เลือกและเกณฑ8การตัด สินเพื่อรับ ทุน
ดังต+อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร
จํานวน ๑๕ ทุน
กรอบหลักสูตร
ภาวะผูนํา (Leadership) การจัดการเชิงกลยุทธ8 (Strategic Management)
การบริหารจัดการโครงการ (Project management) และ Digital Transformation
แบ+งเปZน ๓ ประเภท ไดแก+
๑.๑ ทุนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนาทีมงานหรือขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษที่ไดรับมอบหมายใหเปZนผูสอนงานขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จํานวน ๕ ทุน
๑.๒ ทุนสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่สําเร็จหลักสูตรการฝ%กอบรมโครงการพัฒนา
ผูนําคลื่นลูกใหม+ในราชการไทย (New Wave Leader) จํานวน ๕ ทุน
๑.๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ
ที่เขาร+วมโครงการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) จํานวน ๕ ทุน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๒
๒. ขอผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุน ตามสัญญาที่ ก.พ. กําหนด เปZนระยะเวลา
ไม+นอยกว+า ๒ เท+าของระยะเวลาที่ไดรับทุน
๒.๒ กรณีผูไดรับทุนไม+กลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับสํานักงาน ก.พ.
นอกจากจะตองชดใชเงินทุนที่ไดจ+ายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงินอีก ๒ เท+า ของจํา นวนเงินทุน ดัง กล+า ว
ใหเปZนเบี้ยปรับอีกดวย
๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เปZนขาราชการพลเรือนสามัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)
๓.๒ เปZนผูสําเร็จการศึกษาไม+ต่ํากว+าระดับปริญญาตรี
๓.๓ เปZนผูมีศีลธรรม วัฒนธรรมและความประพฤติดี
๓.๔ เปZนผูปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรับผิดชอบ อุทิศ และเสียสละ
๓.๕ เปZนผูที่ส+วนราชการเห็นว+า มีความสามารถเพียงพอสมควรจะไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเปZนกําลังสําคัญของส+วนราชการ
๓.๖ หากผูสมัครเคยไปศึกษาหรือฝ%กอบรมดวยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแลว ตองกลับ มา
ปฏิบัติราชการแลวไม+นอยกว+า ๑ ป- นับถึงวันกําหนดส+งรายชื่อใหสํานักงาน ก.พ. (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒)
๓.๗ เปZนผูที่มีระยะเวลาสําหรับการปฏิบัติร าชการชดใชทุนหลังสิ้นสุดการฝ%กอบรมเปZน
เวลาไม+นอยกว+า ๒ เท+า ของระยะเวลาที่ไดรับทุน
๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ ใหส+วนราชการ กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัครคัดเลือก และดําเนินการรับสมัคร
คัดเลือกขาราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
๔.๒ ผูสนใจสมัครสามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร8เน็ตในเว็บไซต8ของสํานักงาน ก.พ. ที่
http://register.ocsc.go.th/registration/user ผูประสงค8สมัครคัดเลือกสามารถ download ขั้นตอนการสมัคร
ตัว อย+า งการสมัค ร และแบบฟอร8ม ที ่ใ ชในการสมัค รคัด เลือ ก ในเว็บ ไซต8ข องสํ า นัก งาน ก.พ. ที่
www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training หัวขอ “ทุนฝ%กอบรม Leadership and Strategist” และพิมพ8ใบสมัคร
จากระบบเพื่อนําไปยื่นต+อส+วนราชการตนสังกัด
๔.๓ นําเอกสาร หลักฐาน ดังต+อไปนี้ ไปยื่นสมัครคัดเลือกต+อส+วนราชการตนสังกัด ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่ส+วนราชการกําหนด
(๑) ใบสมั ค ร (ที่ พิ ม พ8อ อกจากระบบ) พรอมติ ด รูป ถ+า ยหนาตรงไม+ส วมหมวก
และไม+สวมแว+นตาดํา ขนาด ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป ถ+ายไวไม+เกิน ๑ ป(๒) สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ สํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นตลอดหลั ก สู ต ร
(Transcript of Records)
(๓) หนัง สือ อนุญาตและรับ รองความเหมาะสมในการสมัค รคัด เลือกเพื่อรับ ทุน
จากหัวหนาส+วนราชการเจาสังกัด โดยใชแบบฟอร8ม สนง. ก.พ. ๕

๓
(๔) สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
(๖) เรียงความในหัวขอ “เหตุผลที่ผูสมัครสมควรไดรับทุนฝ%กอบรมเพื่อการพัฒนา
ภาวะผูนําและการสรางนักยุทธศาสตร8ในระบบราชการไทย (Leadership and Strategist)” ความยาวไม+เกิน
๑ หนากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ เวนบรรทัด single space
(๗) เรียงความในหัวขอ “ประโยชน8ที่คาดว+าจะไดรับหากผูสมัครไดรับทุนฝ%กอบรม
เพื่อการพัฒนาภาวะผูนําและการสรางนักยุทธศาสตร8ในระบบราชการไทย (Leadership and Strategist)” ความยาว
ไม+เกิน ๑ หนากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ เวนบรรทัด 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 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ
ที่เทียบไดตามเกณฑ8ม าตรฐานในการประเมิน ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโ รป หรือ Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยผลการทดสอบตองมีอายุไม'เกิน ๒ ป)
นั บ ถึ ง วันกําหนดส'งรายชื่อใหสํานักงาน ก.พ. (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒)
จํานวนอย+างละ ๑ ชุด ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครคัดเลือกเขียนรับรองว+า
“สําเนาถูกตอง” พรอมทั้งลงชื่อและวันที่กํากับไวดวย
๔.๔ ในการสมัครคัดเลือก ผูสมัครคัดเลือกจะตองตรวจสอบและรับรองตนเองว+ามีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง เมื่ อคณะกรรมการดํ า เนิ น การคั ด เลื อกไดตรวจสอบคุ ณ สมบั ติจ ากเอกสาร
และหลัก ฐานแลว ถาปรากฏภายหลัง ว+า ผู ใดมีค ุณ สมบัต ิไ ม+ต รงตามประกาศรับ สมัค ร จะถือ ว+า ผู นั ้น
เปZนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครรับทุนครั้งนี้
๕. การดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก
๕.๑ ก.พ. แต+งตั้งคณะกรรมการดํา เนินการคัดเลือกบุค ลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐ บาล
ตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน+วยงานของรัฐ
๕.๒ คณะกรรมการดํา เนิน การคั ดเลื อกบุค ลากรภาครัฐ เพื่อรับทุ นรั ฐ บาลฯ ตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู สมั ครคั ด เลื อกจากเอกสาร หลั กฐาน และตั ดสิ นปx ญหาเกี่ยวกั บคุณสมบั ติของผู สมั ครคั ดเลื อก
และปxญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการคัดเลือกที่ไม+ขัดกับประกาศรับสมัคร ถาปรากฏภายหลังว+าผูสมัครคัดเลือก
ผูใดมีคุณสมบัติไม+ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว+าผูนั้นเปZนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครรับทุนครั้งนี้
๕.๓ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ดําเนินการ
คัด เลือ กผู มีสิท ธิไ ดรับ ทุน โดยวิธีก ารพิจ ารณาเอกสารการสมัค รของผู ผ+า นการคัด เลือ กจากส+ว นราชการ
กําหนดองค8ประกอบในการคัดเลือก รวมทั้งเกณฑ8การตัดสินเพื่อรับทุน และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
๕.๔ ส+วนราชการแต+งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมัครเพื่อทําหนาที่พิจารณากลั่นกรอง
คัดเลือกผูสมัครคัดเลือก

๔
๖. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ6การตัดสิน
๖.๑ ใหคณะกรรมการกลั่นกรองผูสมัคร ซึ่งแต+งตั้งโดยส+วนราชการตามขอ ๕.๔ ทําหนาที่
พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผูสมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มีความรูความสามารถ
และความเหมาะสม สมควรที่จะไดรับการพัฒนาใหมีความรูเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมาเปZนกําลังสําคัญของส+วนราชการ
จากใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต+าง ๆ รวมทั้ง อาจพิจารณาทดสอบความรูความสามารถ และ/หรือประเมิน
ความเหมาะสมของผูสมัครคัดเลือก และประกาศรายชื่อผูผ+านการคัดเลือกใหผูสมัครคัดเลือกทราบ
๖.๒ ผูผ+า นการคัดเลือกตองมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต+า งประเทศ
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 ที่ระดับไม+ต่ํากว+า ๔.๕ หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบไดไม+ต่ํากว+า
ระดับ B1 ในระบบ CEFR โดยผลการทดสอบตองมีอายุไม'เกิน ๒ ป) นับถึงวันกําหนดส'งรายชื่อใหสํานักงาน ก.พ.
(๑๙ เมษายน ๒๕๖๒)
๖.๓ ใหส+วนราชการแจงรายชื่อผูผ+านการคัดเลือกตามเกณฑ8ที่กําหนดในขอ ๖.๒ พรอมจัดส+ง
ใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต+าง ๆ และสําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไปยังกลุ+มงานบริหารการสอบทุน
ศูน ย8ส รรหาและเลือ กสรร สํา นัก งาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติว านนท8 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จัง หวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวัน ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย6ล งทะเบีย นด'วนพิเ ศษ (EMS)
โดยสํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย6ตนทางประทับตรารับเอกสารเปRนสําคัญ และหากส'วนราชการ
นําส'งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ'มงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ. ประทับ ตรารับ เอกสารเปRน
สําคัญ ทั้งนี้ เอกสาร หลักฐาน ที่ส'งหลังวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จะไม'ไดรับการพิจารณา
๖.๔ คณะกรรมการดํา เนิ นการคัดเลือกบุ คลากรภาครัฐ เพื่อรั บทุน รัฐบาลฯ ดําเนิ นการ
คั ด เลื อกผู มีสิ ท ธิไ ดรั บ ทุ น โดยวิ ธีก ารคั ด เลื อกจากเอกสารของผู ผ+ า นการคัด เลื อกจากส+ ว นราชการ กํ า หนด
องค8ประกอบในการคัดเลือก รวมทั้งเกณฑ8การตัดสิน และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
ดังมีรายละเอียดกําหนดการดําเนินการคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบ ๒
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
การประกาศรายชื่อผู มีสิทธิไ ดรับทุน จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูมีสิท ธิไ ดรับทุน เท+านั้น
ทางเว็บไซต8ของสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training หัวขอ “ทุนฝ%กอบรม Leadership
and Strategist” และสํานักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจงไปยังส+วนราชการของผูมีสิทธิไดรับทุนดวย
๘. การยืนยันการรับทุนและการอบรม
ผู มี สิท ธิ ไ ดรับ ทุ นจะตองไปรายงานตั ว เพื่ อยืน ยั น การรั บทุ นและเขารั บการอบรมตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด

๕
๙. การจัดสรรทุนเพื่อทดแทนทุนว'าง
๙.๑ กรณีสรรหาผูรับทุนไดไม+ครบตามจํานวนที่กํา หนด ใหสามารถโอนทุนที่เหลือไปให
กลุ+มผูเขาร+วมโครงการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง กลุ+มผูเขาร+วมโครงการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม+ในราชการไทย
กลุ+ ม ขาราชการที่ ดํ า รงตํ า แหน+ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษที่ ป ฏิ บั ติ ห นาที่ หั ว หนาที ม งาน
หรือขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษที่ไดรับมอบหมายใหเปZน
ผูสอนงานขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ตามลําดับ ทั้งนี้ จะคํานึงถึงจํานวนผูที่ไปอบรมในแต+ละกลุ+มผูรับทุนดวย
๙.๒ กรณีมีผูสละสิทธิรับทุน/ไม+มารายงานตัว ในระยะเวลาที่กํา หนด จะมีการเรีย กผู ที่
อยู+ในบัญชีสํารองที่อยู+ในลําดับถัดไปเพื่อรับทุนแทนภายใน ๗ วันทําการ
๑๐. การจัดการฝ!กอบรม
สํา นัก งาน ก.พ. จะประสานงานเพื่อ จัด ฝ%ก อบรมในสถาบัน ชั ้น นํา ที ่ม ีป ระสบการณ8
และความเชี่ยวชาญในดานต+าง ๆ ภายใตกรอบหลักสูตรที่กําหนด และจัดฝ%กอบรมเปZนกลุ+ม โดยสํานักงาน ก.พ.
จะแบ+งกลุ+มการฝ%กอบรมออกเปZน ๓ กลุ+ม แต+ละกลุ+มจะประกอบดวย (๑) ขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํา รง
ตําแหน+งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนาทีมงานหรือขาราชการพลเรือนสามัญ
ผู ดํ า รงตํ า แหน+ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษที่ ไ ดรั บ มอบหมายใหเปZ น ผู สอนงานขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (๒) ขาราชการพลเรือนสามัญที่สําเร็จหลักสูตรการฝ%กอบรมโครงการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหม+
ในราชการไทย และ (๓) ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหน+งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ
ที่เขาร+วมโครงการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงในสัดส+วนที่ใกลเคียงกัน
๑๑. การทําสัญญา
๑๑.๑ ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สาํ นักงาน ก.พ. กําหนด
๑๑.๒ ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองจัดทํา ขอตกลงการรับทุนรัฐบาลไปฝ%กอบรมตามแบบที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๒. เงื่อนไขการรับทุน
๑๒.๑ ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุน ณ ส+วนราชการตนสังกัด
๑๒.๒ ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองส+งหลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาฝ%กอบรมจากหัวหนา
ส+วนราชการตนสังกัด
๑๒.๓ กรณีไดรับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝ%กอบรม) มากกว+า ๑ ทุน ผูไดรับทุน
จะตองเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
๑๒.๔ ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองสละสิทธิการรับทุนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
หากผูไดรับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทําสัญญารับทุน ผูไดรับทุนจะตองชดใชทุนตามที่สัญญากําหนด

๖
๑๒.๕ ผูไดรับทุนจะตองเขียนบทความเปZนภาษาไทยที่ชี้ใหเห็นถึงการนําความรูและประสบการณ8
ที่ไดรับจากการฝ%กอบรมมาประยุกต8ใชเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ พรอมขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)
๑๒.๖ ผูไดรับทุนจะตองเขาร+วมกิจกรรมต+าง ๆ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๒.๗ หากผูรับทุนมิไดดําเนินการตามขอ ๑๒.๕ – ๑๒.๖ สํานักงาน ก.พ. จะนําไปเปZน
ขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส+วนราชการที่ผูไดรับทุนสังกัดในป-ต+อไป
๑๓. การเพิกถอนการใหทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก+ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๓.๑ ไม+มีหนังสืออนุญาตใหลาฝ%กอบรมจากหัวหนาส+วนราชการตนสังกัด
๑๓.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุน และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๑๓.๓ เปZนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย 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.
สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบ ๑
รายละเอียดทุนรัฐบาลไปฝกอบรมในและ/หรือตางประเทศ ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ทุนฝกอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู0นําและการสร0างนักยุทธศาสตร3ในระบบราชการไทย
(Leadership and Strategist))
ทุนที่รับสมัคร
๑. หลักสูตรฝกอบรม
๑.๑ จัดหลักสูตรฝกอบรมเปนกลุม เพื่อพัฒนาภาวะผู#นํา (Leadership) การจัดการเชิงกลยุทธ6 (Strategic
Management) การบริหารจัดการโครงการ (Project management) และ Digital Transformation
๑.๒ ผู#รับทุนจํานวน ๑๕ คน ประกอบด#วยผู#รับทุนทั้ง ๓ ประเภทในสัดสวนที่ใกล#เคียงกัน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
จํานวนผู#มีสิทธิได#รับทุนด#วย)
๒. สถานที่ฝกอบรม วันที่ฝกอบรม และสัดสวนจํานวนผู0รับทุนในแตละกลุม
สถานที่ฝกอบรม/วันที่ฝกอบรม
Institute of Continuing & TESOL,
the University of Queensland
เครือรัฐออสเตรเลีย
๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒*

สัดสวนจํานวนทุน
ชํานาญการพิเศษที่เปIนหัวหน0า
New Wave
ทีมงาน หรือกํากับดูแล HiPPS
Leader
๕

๕

HiPPS

รวม
(ทุน)

๕

๑๕

หมายเหตุ *กําหนดการดังกลาวไมรวมถึงวันเดินทางไปและกลับ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๓. กําหนดการปฐมนิเทศผู0รับทุน
จะแจ#งให#ทราบในประกาศรายชื่อผู#มีสิทธิได#รับทุน

-๒คุณสมบัติผู0มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ประเภท/จํานวนทุน

คุณสมบัติผู0มีสิทธิสมัครคัดเลือก

๑. ทุนสําหรับข#าราชการพลเรือน ๑. เปนข#าราชการพลเรือนสามัญผู#ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
สามัญที่ดํารงตําแหนงประเภท
ที่ปฏิบัติหน#าที่หัวหน#าทีมงาน หรือเปนข#าราชการพลเรือนสามัญผู#ดํารงตําแหนง
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ประเภทวิ ชาการ ระดั บชํ านาญการพิเศษที่ไ ด# รับมอบหมายให# เปนผู#ส อนงาน
ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง
ที่ปฏิบัติหน#าที่หัวหน#าทีมงาน
หรือข#าราชการพลเรือนสามัญ ๒. เปนผู#มีอายุไมเกิน ๕๓ ปhบริบูรณ6 นับถึงวันกําหนดสงรายชื่อให#สํานักงาน ก.พ.
ผู#ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒)
ระดับชํานาญการพิเศษที่ได#รับ
มอบหมายให#เปนผู#สอนงาน
ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง
จํานวน ๕ ทุน
๒. ทุนสําหรับข#าราชการ
๑. เปนข#าราชการพลเรือนสามัญที่สําเร็จหลักสูตรการฝกอบรมโครงการพัฒนาผู#นํา
พลเรือนสามัญที่สําเร็จหลักสูตร คลื่นลูกใหมในราชการไทย
การฝกอบรมโครงการพัฒนา ๒. เปนผู#มีอายุไมเกิน ๔๕ ปhบริบูรณ6 นับถึงวันกําหนดสงรายชื่อให#สํานักงาน ก.พ.
ผู#นําคลื่นลูกใหมในราชการไทย (๑๙ เมษายน ๒๕๖๒)
จํานวน ๕ ทุน
๓. ทุนสําหรับข#าราชการ
พลเรือนสามัญผู#ดาํ รงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการหรือชํานาญการที่
เข#ารวมโครงการระบบ
ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง
จํานวน ๕ ทุน

เปนข#าราชการพลเรือนสามัญผู#ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
หรือชํานาญการที่เข#ารวมโครงการระบบข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ๑ – ๑๒
ที่ มี ผลการปฏิ บั ติ ง านในระดั บ ดี ม ากหรื อ ดี เ ดน ในรอบปh ง บประมาณที่ ผ านมา
(ปhงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยต#องเปนผู#เคยเข#ารวมกิจกรรมที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด ดังตอไปนี้
๑. ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ๑ – ๑๒ ต#องเปนผู#เคยเข#ารวมกิจกรรมสัมมนา
เครือขายข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS Camp) หรือ กิจกรรมสัมมนา
วิช าการประจํ า ปh ก ลุ มกํ า ลั ง คนคุ ณภาพ หัว ข# อ “หนึ่ง องศาขยั บ ปรั บ เปลี่ ย น
ประเทศไทย” หรือ กิจกรรมวันดีดีเพื่อเสริมสร#างเครือขายกํา ลังคนคุณภาพ
อยางน#อย ๑ ครั้ง
๒. ข# า ราชการผู# มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง รุ นที่ ๗ – ๑๒ ต# อ งเปนผู# เ คยเข# า รวมกิ จ กรรม
ปฐมนิเทศข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูงรุนใหม
๓. ข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ๘ – ๑๒ ต#องเปนผู#ที่รับทุนสําหรับผู#ผานการคัดเลือก
เปนข#าราชการผู#มีผลสัมฤทธิ์สูงรุนใหมแล#ว (ทุนรัฐบาลเพื่อฝกอบรมระยะสั้น)

เอกสารแนบ ๒

กําหนดการคัดเลือก
ทุนรัฐบาลไปฝกอบรมในและ/หรือตางประเทศ ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ทุนฝกอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู/นําและการสร/างนักยุทธศาสตร3ในระบบราชการไทย
(Leadership and Strategist))
--------------------------กิจกรรม
๑. การรับสมัคร และคัดเลือก
โดยสวนราชการ

วัน เดือน ป!
ตามที่สวนราชการ
ที่ผูสมัครสังกัดกําหนด

สถานที่
๑. ผูสนใจ กรอกใบสมัครผานระบบลงทะเบียนออนไลน'
ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/user
หัวขอ “ทุนฝกอบรม Leadership and Strategist
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” และพิมพ3ใบสมัคร
ออกจากระบบ
๒. ยื่นใบสมัคร ณ สวนราชการที่สังกัด ภายในวัน
และเวลาที่สวนราชการกําหนด

๒. สวนราชการดําเนินการ
คัดเลือก และแจงรายชื่อ
พรอมสงเอกสารการสมัคร
ของผูผานการคัดเลือกของ
สวนราชการใหสํานักงาน ก.พ.

ภายในวันที่
๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

- สงทางไปรษณีย' EMS หรือ
- สงดวยตนเองที่กลุมงานสารบรรณ สํานักงาน ก.พ.

๓. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
ไดรับทุน

ภายในวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training
หัวขอ “ทุนฝกอบรม Leadership and Strategist”

๔. การรายงานตัว
และปฐมนิเทศ

จะแจงใหทราบในวันประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน

สํานักงาน ก.พ.

๕. การฝQกอบรม

๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Institute of Continuing & TESOL,
the University of Queensland
เครือรัฐออสเตรเลีย

หมายเหตุ ทั้งนี้ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

เอกสารแนบ ๓
รูปแบบการเขียนบทความ
ทุนรัฐบาลไปฝกอบรมในและ/หรือตางประเทศ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ทุนฝกอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู1นําและการสร1างยุทธศาสตร4ในระบบราชการไทย
(Leadership and Strategist))

---------------------เนื้อหา
นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด /มุ ม มองของตนเองโดยการนํ า ความรู และประสบการณ#
จากการฝ&ก อบรมมาประยุก ต#ใ ชกับ งานราชการ และจัด ทํ า เป*น ขอเสนอการเปลี ่ย นแปลง โดยขอเสนอ
ดังกล+าวอาจเป*นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค ทั้งนี้ ขอเสนอดังกล+าวอาจมุ+งเนน
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเฉพาะส+ ว นราชการที่ ข าราชการผู รั บ ทุ น สั ง กั ด หรื อผลกระทบต+ อ ภาคราชการ
ในภาพรวมก็ได
ความยาว

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

ตัวอักษร

ภาษาไทย แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖

เว1นบรรทัด

Single

กําหนดสง

บทความจะตองส+งภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดการอบรม

การสงบทความ ๑. บทความต1นฉบับจริง (ทางไปรษณีย4)
ศูนย#นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.
๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท#
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โดยสงผาน หัวหนาสวนราชการตนสังกัด / หัวหนาหนวยงานที่เทียบเทา
และ
๒. ไฟล4บทความโดยสงมาในรูปแบบไฟล4 Microsoft Word
E-mail : ronarong@ocsc.go.th
เจ1าหน1าที่ ก.พ. นายรณรงค# ศุภรัศมี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
โทรศัพท#: ๐๒-๕๔๗-๑๗๐๒
โทรสาร: ๐๒-๕๔๗-๑๗๓๔
....................................................................

