
 

 

ํ 

 

 

ขຌอมูลการลงทะบียนขຌารวมหลักสูตร 
วิธีการกรอกขຌอมูลการสมัครละขัๅนตอนการลงทะบียน ป.ย.ป.๎ ละ ป.ย.ป.๔ 

ํ. รายละอียดการดำนินการของผูຌสมัครฝึกอบรม 

 ํ.ํ ผูຌเดຌรับคัดลือกสมัครขຌารับการฝຄกอบรม ลงทะบียน฿นระบบลงทะบียนออนเลน์ของสำนักงาน ก.พ. 
ทางลิงคท์ีไระบ ุระหวางวันทีไ ํ๏ กรกฎาคม ๎๑๒๏ ู ๎์ กรกฎาคม ๎๑๒๏ ภาย฿นวลาราชการ 

 - หลักสูตร ป.ย.ป.๎ ลิงค ์https://register.ocsc.go.th/registration/rsr2 

 ู หลักสูตร ป.ย.ป.๐ ลิงค์ https://register.ocsc.go.th/registration/rsrไ 

 ํ.๎ มืไอกรอกขຌอมูลการสมัครรียบรຌอยลຌว ฿หຌสั ไงพิมพ์฿บสมัคร ซึไงมีขຌอมูลการสมัครทีไครบถຌวน
สมบูรณ์ นำสนอตอหัวหนຌาสวนราชการพืไอลงนามรับรอง฿น฿บสมัครผูຌขຌารับการฝຄกอบรมหลักสูตรฝຄกอบรม
ชิงปฏิบัติการฯ ละจัดสง฿บสมัครมาทีไสำนักงาน ก.พ. หรือสกนสงมาทีไ E-mail: ocsc.rsr@gmail.com 

ภาย฿นวันทีไ ๎์ มษายน ๎๑๒๏ วลา ํ๒.๏์ น. 
 กรณีทีไตรวจพบวา ขຌอมูลทีไปรากฏ฿นอกสารทีไจัดสง ละขຌอมูลทีไปรากฏ฿นระบบลงทะบียนออนเลน์
เมตรงกัน สำนักงาน ก.พ. จะถืออาขຌอมูลทีไปรากฏ฿นอกสารซึไงเดຌรับการรับรองจากหัวหนຌาสวนราชการป็นกณฑ์  
 ทัๅงนีๅ สามารถตรวจสอบรายชืไอผูຌเดຌรับคัดลือก฿หຌขຌารับการฝຄกอบรมทาง ตัๅงตวันทีไ ๎๎ มษายน 
๎๑๒๏ เดຌตามลิงค์ ดังนีๅ    

 ู หลักสูตร ป.ย.ป.๎ ลิงค ์https://register.ocsc.go.th/registration/rsr2 

 ู หลักสูตร ป.ย.ป.๐ ลิงค์ https://register.ocsc.go.th/registration/rsrไ 

๎. ขัๅนตอนการลงทะบียน 

 ปรดอานคำนะนำกอนการสมัครตามลิงค์ทีไจຌงของตละหลักสูตรละดำนินการตามขัๅนตอน
ตอเปนีๅ  

• สำหรับผูຌสมัครทีไยังเมมีขຌอมูลลใอคอิน ิLog in) กับระบบลงทะบียนกลาง สำนักงาน ก.พ. 
 ู ผูຌสมัครตຌองสรຌางบัญชีลใอคอินกับระบบกอน ิปຂดบัญชีี จึงสามารถลใอคอินขຌาระบบลงทะบียนกลางเดຌ 
 ู มืไอผูຌสมัครกรอกขຌอมูลรียบรຌอย ระบบจะลใอคอินขຌาสูระบบอัตนมัติ สังกตเดຌจาก "ขຌอความยินดี
ตຌอนรับ.... " ดຌานบนของหนຌาจอ 

 ู ฿หຌผูຌสมัครเปทีไ มนูรายการหลักสูตร ละลือก หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำหง
การปลีไยนปลง ตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป. ๎) 

รุ นที ไ ๓/ หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผู ຌนำชิงนวัตกรรมตามกรอบการปฏิรูปปร ะทศ 

สิไงทีไสงมาดຌวย ๎ 

https://register.ocsc.go.th/registration/rsr
https://register.ocsc.go.th/registration/rsr


 

 

๎ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.๐ี รุนทีไ ํ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ 
ละคลิกคำวา "สมัคร" 

• สำหรับผูຌสมัครทีไจดจำรหัสลใอคอินขຌาระบบเมเดຌ฿หຌดำนินการ ดังนีๅ 
 ู ฿หຌผูຌสมัครคลิกทีไคำวา Request new password (มุมขวาดຌานบนสุดของหนຌาจอี 

• สำหรับผูຌสมัครทีไคยมีขຌอมูลลใอคอินกับระบบลงทะบียนกลาง สำนักงาน ก.พ. 
 ู ฿หຌผูຌสมัครลใอคอินขຌาระบบลงทะบียนกลาง ิลใอคอินี 
 ู มืไอผูຌสมัครลใอคอินรียบรຌอยลຌว จะพบขຌอมูลสวนบุคคล ฿หຌคลิกทีไถบทีไชืไอวา "กຌเข/Edit" ทีไอยู฿ตຌ
ลขบัตรประชาชน พืไออัพดทขຌอมูลของผูຌสมัคร฿หຌป็นปัจจุบัน 

 ู มืไอผูຌสมัครอัพดทขຌอมูลรียบรຌอยลຌว ฿หຌคลิกทีไปุ่ม "Save" ทางดຌานลาง 
 ู ฿หຌผูຌสมัครเปทีไ มนูรายการหลักสูตร ละลือก หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำหง
การปลีไยนปลง ตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป. ๎) 

รุนทีไ ๓ ละคลิกคำวา "สมัคร" 

• ขัๅนตอนการสมัคร 

 ํ. สำหรับผูຌสมัครทีไยังเมมีขຌอมูลลใอคอิน ิLog in) ฿หຌคลิกทีไคำวา Log in ิมุมขวาดຌานบนสุดของ
หนຌาจอี จากนัๅนกรอกขຌอมูลสวนตัว฿หຌครบถຌวนละกดปุ่ม Create New Account  ดຌานลางสำหรับบันทึกขຌอมูล 
ดยระบบจะลใอคอินดยอัตนมัติ ิกรุณาจำชืไอละรหัสการ฿ชຌงานเวຌพืไอการ฿ชຌงานสำหรับหลักสูตรนีๅ฿นอกาสตอเปี  

 
 

 



 

 

๏ 

 

๎. มืไอขຌาสูระบบลงทะบียนกลางลຌว฿หຌเปทีไมนูรายการหลักสูตร 

 ลือกหลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำหงการปลีไยนปลงตามกรอบการปฏิรูปประทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.๎ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รุนทีไ ๓ 

หรือ หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำชิงนวัตกรรมตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.๐ี รุนทีไ ํ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ 

  ละคลิกคำวา สมัคร  ทัๅงนีๅ ระบบจะปຂด฿หຌกรอก฿บสมัครระหวางวันทีไ ํ๏ กรกฎาคม ๎๑๒๏ ู  
๎์ กรกฎาคม ๎๑๒๏ วลา ์๔.๏์ ู ํ๒.๏์ น. ทานัๅน  

 
ภาพตัวอยาง หลักสูตร ป.ย.ป.๎ 

๏. กรอกขຌอมูลการสมัครตามขัๅนตอน฿หຌครบถຌวนสมบูรณ์  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๐ 

 

๏.ํ ฉพาะหลักสูตร ป.ย.ป. ๎ กรอกรายละอียด วิธีการตอบจงรียงลำดับความสำคัญของสมรรถนะทีไจะ฿ชຌ
ป็นจุดนຌน฿นการพัฒนา ทีไทานคิดวาจำป็นตอการพัฒนาผูຌบริหารระดับตຌน: หลักสูตร ป.ย.ป.๎ ิ฿สตัวลข  
ํ ู ๔ ตามลำดับความสำคัญี 

๏.ํ.ํ ฉพาะหลักสูตร ป.ย.ป. ๎ ฿หຌผู ຌสมัครคลิกที ไปุ ่ม Add items สำหรับลือกรายการ
สมรรถนะละรียงลำดับความสำคัญทีไจะ฿ชຌป็นจุดนຌน฿นการพัฒนา 

 

 ๏.ํ.๎ ฉพาะหลักสูตร ป.ย.ป. ๎ ฿หຌคลิกทีไคำวา Select all ละคลิกปุ่ม Submit อีกครัๅงนึง 

 ๏.ํ.๏ ฉพาะหลักสูตร ป.ย.ป. ๎ ผูຌสมัครสามารถคลิกมาส์ดຌานซຌายคຌางเวຌทีไ ✣ ิสัญลักษณ์ลูกศรสีไ
ฉกี ลຌวลากขึๅนหรือลงตามความตຌองการ พืไอรียงลำดับความสำคัญตามสมรรถนะทีไทานลือก ดยถว
บนสุด คือ ฿หຌความสำคัญลำดับทีไ ํ ละถวทຌายสุด คือ ฿หຌความสำคัญลำดับทีไ ๔ ดยรียงตามลงมา ํ ู ๔ 



 

 

๑ 

 

 

๐. มืไอกรอกขຌอมูลละรียงลำดับสมรรถนะครบถຌวนลຌว฿หຌกดปุ่ม Submit  ิดຌานลางี พืไอสง฿บสมัคร 
หากดำนินการเดຌถูกตຌอง ระบบจะสดงขຌอความ ขอบคุณสำหรับการลงทะบียน  ปรากฏ฿หຌหใน 

 
ผูຌสมัครสามารถตรวจสอบรายชืไอของตนองวามีรายชืไอการสมัครขຌาสูระบบลຌวหรือเม ดຌวยการเปทีไ

มนูรายการหลักสูตร ละคลิกทีไคำวา รายชืไอ  ฿นหลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำหงการ
ปลีไยนปลงตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.๎ี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ รุนทีไ ๓ หรือ หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำชิงนวัตกรรม
ตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.๐ี รุ นทีไ ํ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ทีไผูຌสมัครเดຌทำการสมัครเว  

 อนึไง มຌวาจะกดสงอกสาร (Submit) เปลຌวตผู ຌสมัครกใสามารถปลี ไยนปลงหรือกຌเขขຌอมูล
พิไมตมิเดຌ฿นภายหลัง ดยเปทีไประวัติหลักสูตร ทางมุมขวาบนของหนຌาจอ ละลใอคอินขຌามาอีกครัๅงดย฿ชຌชืไอ
ละรหัสการขຌาจากการลงทะบียนตามขຌอ ํ 

 ๑. มืไอผูຌสมัครกรอกขຌอมูลผานระบบออนเลน์รียบรຌอยลຌว ฿หຌสัไงพิมพ์฿บสมัคร ซึไงมีขຌอมูลการสมัครทีไ
ครบถຌวนสมบูรณ์ นำสนอตอหัวหนຌาสวนราชการพืไอลงนามรับรอง ละจัดสง฿บสมัครมาทีไสำนักงาน ก.พ. 
ละสกนสงมาที ไ  E-mail: ocsc.rsr@gmail.com หรือบอร์ทรสาร ์ู๎๑๐๓ู ๎์๐๕ ภาย฿นว ันทีไ   
๎์ กรกฎาคม ๎๑๒๏ วลา ํ๒.๏์ น. 

 



 

 

๒ 

 

บอร์ทรศัพท์ติดตอผูຌประสานงานหลักสูตร  
ํ. นางสาวกศสิริ ศิริงามมือง ทร ์ ๎๑๐๓ ํ์์์ ตอ ๒๕๎๒  
๎. นางสาวคณาภัทร ดายะ ทร ์ ๎๑๐๓ ํ์์์ ตอ ํ๔ํ๑ 
ทรสาร ์ ๎๑๐๓ ๎์๐๕ E-mail: ocsc.rsr@gmail.com 



ตัวอยาง฿บสมัครผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 

หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำหงการปลีไยนปลง 

ตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง  
ิป.ย.ป.โี รุนทีไ ็ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ  

     สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน ส านกังาน ก.พ. 

 

 

สวนที่ 1 ขຌอมูลผูຌสมัคร 

ขຌอมูลสวนตัว 

นบรูปถาย  

ลขบัตรประจำตัวประชาชน  

ชืไอ – สกุล ิภาษาเทยี  

ชืไอ – สกุล ิภาษาอังกฤษี  

วันดือนปกิด - วันดือนปกิด 

- รวมอายุ ินับถึงวันทีไ โไ ก.ค. 6ใี 
ตำหนง  

ประภทละระดับ  

กระทรวง  

กรม   

วันทีไดำรงตำหนงปัจจุบัน - วันทีไ 
- ระยะวลา ินับถึงวันทีไ โไ ก.ค. 6ใี 

ทรศัพท์  

ทรสาร  

ทรศัพท์มือถือ  

ทีไอยูปัจจุบัน  

อีมลล์  

ขຌอจำกัดดຌานอาหาร  

ชืไอ – นามสกุล 

ิผูຌประสานงานี 
 

บอร์ติดตอ 

ิผูຌประสานงานี 
 



ตัวอยาง฿บสมัครผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 

หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำหงการปลีไยนปลง 

ตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง  
ิป.ย.ป.โี รุนทีไ ็ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ  

     สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน ส านกังาน ก.พ. 

จงเรียงลำดับความสำคัญของสมรรถนะทีจ่ะใชຌเป็นจุดเนຌนในการพัฒนา ที่ทานคิดวาจำเป็นตอการพัฒนาผูຌบริหาร
ระดับตຌน: หลักสูตร ป.ย.ป.2 ิใสตัวเลข 1 - 8 ตามลำดับความสำคัญี  
 สมรรถนะสวนบุคคล ิDemonstrating Personal Competencyี คือ ความสามารถ฿นการบริหาร
จัดการตนอง ขຌา฿จละ฿หຌความสำคัญกับการพัฒนาตนองอยางตอนืไอง รวมถึงการป็นบบอยางทีไดี มีความ
รับผิดชอบตอบทบาทหนຌาทีไของการป็นนักบริหารระดับสูง มีพฤติกรรมชิงจริยธรรมทีไหมาะสม 

            การกำหนดวิสัยทัศน์ละกลยุทธ์ ิDeveloping Vision and Strategy  ีคือ ความสามารถ฿นการกำหนด
ภาพอนาคตขององค์กรทีไคาดหวัง ิวิสัยทัศน์ี ละป้าหมายยอยทีไสนับสนุนภาพอนาคตดังกลาว ดยการมองภาพรวม
ละทำความขຌา฿จบริบททัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร รวมทัๅง สามารถสืไอสาร฿หຌผูຌอืไนกิดความรูຌสึกรวมละขຌา฿จ
ภาพอนาคตละป้าหมายทีไกำหนด ละสามารถปลีไยนปลงป้าหมายป็นกลยุทธ์ละนวทางทีไจะนำเปสูการบรรลุ
ป้าหมายทีไกำหนดเวຌ 
            การสื่อสารในฐานะผูຌบริหาร ิCommunicating as an Executive  ีคือ ความสามารถ฿นการสืไอสารพืไอ
สรຌางความขຌา฿จทีไตรงกันผานการขียน การพูด การฟัง อยางหมาะสมกับสถานการณ์ อกาส ละสถานทีไ สดง฿หຌ
หในถึงความคารพผูຌอืไน รวมถึงความสามารถ฿นการจรจาตอรองละนຌมนຌาวพืไอสรຌางความขຌา฿จละจุดรวม 

            การพัฒนาผูຌอ่ืนละสรຌางการมีสวนรวมของบุคลากรในองค์กร ิDeveloping and Engaging People  ี
คือ ความสามารถ฿นการพัฒนาศักยภาพละพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร฿นองค์กร ผานการ฿หຌคำปรึกษา
นะนำ การ฿หຌขຌอมูลป้อนกลับ การสอนงาน การ฿หຌการพัฒนา ละการสรຌางสภาพวดลຌอมทีไสรຌางการมีสวนรวมละ
สนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌรวมกันของบุคลากร฿นองค์กร รวมเปถึงความสามารถ฿นการมองหในศักยภาพของปัจจค
บุคคลละรักษาคนทีไมีศักยภาพเวຌ฿นองค์กร 
             การทำงานละสนับสนุนใหຌกิดการบูรณาการ ิFacilitating hyper collaboration  ีคือ ความสามารถ 

฿นการสรຌางความรวมมือละการทำงานบูรณาการภาย฿นองค์กร ระหวางองค์กร ละระหวางภาคสวน  ตาง โ 

            การสรຌางการปลี่ยนปลงละนวัตกรรม ิDriving Innovation and Change  ีความสามารถ฿นการสรຌาง
ความปลีไยนปลง ละกระตุຌน฿หຌกิดการคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม฿นองค์กร ทีไนำเปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ละพัฒนาประทศอยางยัไงยืน 

             การนำผนสูการปฏิบัติละการมุงผลสัมฤทธิ์ ิDriving Executive and Results  ีคือ ความสามารถ฿น
การตัดสิน฿จ การบริหารทรัพยากร ละการบริหารการปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปตามป้าหมายละนำเปสูผลลัพธ์ทีไคาดหวัง 
             ความสามารถทางดิจิทัล ิDigital Capabilitiesี คือ ความขຌา฿จถึงอิทธิพลละศักยภาพของทคนลยี
ดิจิทัล ละสามารถมองหในความป็นเปเดຌ฿นการนำมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ 
 



ตัวอยาง฿บสมัครผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 

หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำหงการปลีไยนปลง 

ตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง  
ิป.ย.ป.โี รุนทีไ ็ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ  

     สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน ส านกังาน ก.พ. 

 

 ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอมูลทีไระบุ฿นอกสาร฿บรับสมัครขຌางตຌนนีๅ  ป็นขຌอมูลทีไถูกตຌองป็นจริง            
ทุกประการ ละขอยืนยันวามืไอเดຌรับการคัดลือก฿หຌขຌารวมหลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำ
หงการปลีไยนปลงตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.2) 

รุนทีไ ็ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลຌวขຌาพจຌาจะสามารถขຌารวมกิจกรรมเดຌตลอดทัๅงครงการ 

      ลงชืไอ.............................................................ผูຌสมัคร 

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

                      วันทีไ .............../................/............... 
สวนที่ 2 การรับรองของผูຌบังคับบัญชา ระดับหัวหนຌาสวนราชการ  

 ขຌาพจຌา ...........................................................................  ตำหนง ....................................................
ป็นผูຌบังคับบัญชาของ............................................................. ตำหนง..............................................................
กรม........................................................................ กระทรวง.......................................... .................................... 

 เดຌพิจารณาลຌวหในวาขຌาราชการตามรายนามขຌางตຌน ป็นผูຌมีศักยภาพละมีบทบาทสำคัญ฿นการ
ขับคลืไอนภารกิจของสวนราชการ฿หຌบรรลุป้าหมาย ละอนุญาต฿หຌขຌารับการฝຄกอบรมหลักสูตรฝຄกอบรมชิง
ปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำหงการปลีไยนปลงตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌาง
ความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.โี รุนทีไ ็ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ ตลอดหลักสูตร 

      ลงชืไอ ................................. .........................  
         ิ................................................................ี  

      ตำหนง ....................................................  

        วันทีไ .............../................../................. 
 

ความคาดหวังจากหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยาง฿บสมัครผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 

หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำชิงนวัตกรรมตามกรอบการปฏิรูป 

ประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.ไี รุนทีไ แ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ 

     สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน ส านกังาน ก.พ. 

 

 

สวนที่ 1 ขຌอมูลผูຌสมัคร 

ขຌอมูลสวนตัว 

นบรูปถาย  

ลขบัตรประจำตัวประชาชน  

ชืไอ – สกุล ิภาษาเทยี  

ชืไอ – สกุล ิภาษาอังกฤษี  

วันดือนปกิด - วันดือนปกิด 

- รวมอายุ ินับถึงวันทีไ โไ ก.ค. 6ใี 
ตำหนง  

ประภทละระดับ  

กระทรวง  

กรม   

วันทีไดำรงตำหนงปัจจุบัน - วันทีไ 
- ระยะวลา ินับถึงวันทีไ โไ ก.ค. 6ใี 

ทรศัพท์  

ทรสาร  

ทรศัพท์มือถือ  

ทีไอยูปัจจุบัน  

อีมลล์  

ขຌอจำกัดดຌานอาหาร  

ชืไอ – นามสกุล 

ิผูຌประสานงานี 
 

บอร์ติดตอ 

ิผูຌประสานงานี 
 



ตัวอยาง฿บสมัครผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 

หลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำชิงนวัตกรรมตามกรอบการปฏิรูป 

ประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.ไี รุนทีไ แ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ 

     สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน ส านกังาน ก.พ. 

 ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌอมูลทีไระบุ฿นอกสาร฿บรับสมัครขຌางตຌนนีๅ  ป็นขຌอมูลทีไถูกตຌองป็นจริง            
ทุกประการ ละขอยืนยันวามืไอเดຌรับการคัดลือก฿หຌขຌารวมหลักสูตรฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำ
ชิงนวัตกรรมตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.ไี 
รุนทีไ แ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ ลຌวขຌาพจຌาจะสามารถขຌารวมกิจกรรมเดຌตลอดทัๅงครงการ 

 

      ลงชืไอ.............................................................ผูຌสมัคร 

                 ิ..................................................ี 
                      วันทีไ .............../................/............... 
 

สวนที่ 2 การรับรองของผูຌบังคับบัญชา ระดับหัวหนຌาสวนราชการ  

 ขຌาพจຌา ..........................................................................  ตำหนง ....................................................
ป็นผูຌบังคับบัญชาของ............................................................. ตำหนง..............................................................
กรม........................................................................ กระทรวง.......................................... .................................... 

 เดຌพิจารณาลຌวหในวาขຌาราชการตามรายนามขຌางตຌน ป็นผูຌมีศักยภาพละมีบทบาทสำคัญ฿นการ
ขับคลืไอนภารกิจของสวนราชการ฿หຌบรรลุป้าหมาย ละอนุญาต฿หຌขຌารับการฝຄกอบรมหลักสูตรฝຄกอบรมชิง
ปฏิบัติการ การสรຌางผูຌนำชิงนวัตกรรมตามกรอบการปฏิรูปประทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความ
สามัคคีปรองดอง ิป.ย.ป.ไี รุนทีไ แ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ใ ตลอดหลักสูตร 

 

      ลงชืไอ ................................. .........................  
         ิ................................................................ี  

      ตำหนง ....................................................  

        วันทีไ .............../................../................. 
 


