(สำเนำ)
(สำเนำ)(สำเนำ)
ประกำศสำนักงำน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพื่อรับทุนรัฐบำล
ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่ำงประเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทุนสำหรับข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิ)

-------------------------ด้ว ยสำนัก งำน ก.พ. จะดำเนิน กำรคัด เลือ กข้ำ รำชกำรพลเรือ นสำมัญ เพื่อ รับ ทุนรัฐ บำล
ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่ำงประเทศ ประจำปีงบปรมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุนสำหรับข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิ ) ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก
และกำหนดวิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้
๑. จำนวนทุน
ทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่ำงประเทศตำมกรอบหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะหรือควำมรู้ /
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจประจำที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๐ ทุน
๒. ข้อผูกพันในกำรรับทุน
๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมำทำประโยชน์ให้รำชกำรตำมสัญญำที่สำนักงำน ก.พ.
กำหนด เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุน
๒.๒ กรณีผู้ไ ด้รับ ทุน ไม่ก ลับ มำทำประโยชน์ใ ห้แก่รำชกำรตำมสัญญำที่ได้ทำไว้กับ
สำนักงำน ก.พ. นอกจำกจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่ำของจำนวนเงินทุน
ดังกล่ำวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๓.๑ เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิช ำกำรระดับเชี่ยวชำญ
หรือระดับทรงคุณวุฒิ
๓.๒ เป็นผู้มีอำยุไม่เกิน ๕๕ ปี นับถึงวันที่สำนักงำน ก.พ. ได้รับเอกสำรกำรสมัครทำง
ระบบรับสมัคร
๓.๓ ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับสำหรับข้ำรำชกำรระดับเชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิ
(ทุนฝึกอบรมแบบเดี่ยว)

-๒๓.๔ หำกเคยไปศึกษำหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบำล (ก.พ.) มำแล้ว ต้องกลับมำปฏิบัติ
รำชกำรแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันทีส่ ำนักงำน ก.พ. ได้รับเอกสำรกำรสมัครทำงระบบรับสมัคร
๓.๕ กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบำล ก.พ. (ทุนศึกษำหรือทุนฝึกอบรม) มำกกว่ำ ๑ ทุน
ผู้ได้รับทุนจะต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
๓.๖ กรณีสละสิทธิกำรรับ ทุนสำหรับข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและ
ทรงคุณวุฒิ (ทุนฝึกอบรมแบบเดี่ยว) จะไม่สำมำรถสมัครรับทุนดังกล่ำวได้อีกในปีงบประมำณเดียวกัน
๓.๗ มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ
๓.๘ มี ห นั ง สื อ ตอบรั บ ให้ เ ข้ ำ ฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะหรื อ ควำมรู้ /
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจประจำที่รับผิดชอบ ซึ่งมีระยะเวลำของหลักสูตรฝึกอบรมต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่ำ ๕ วันทำกำร แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยมีระยะเวลำกำรฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง
๔. กำรรับสมัครคัดเลือก
๔.๑ รับสมัครระหว่ำงวันที่ ๖ กุมภำพันธ์ – ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐
๔.๒ ผู้ ที่ ประสงค์ จะสมั ครรั บทุ นดั งกล่ ำว ต้ องสมั ครไปยั งสถำบั นที่ จั ด ฝึ ก อ บ ร ม
ในและ/หรือต่ำงประเทศ ในหลักสูตรเพื่อพัฒนำทักษะหรือควำมรู้ / ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจประจำที่รับผิดชอบ และได้รับกำรตอบรับจำกสถำบันให้เข้ำอบรมในหลักสูตรที่สมัครเรียบร้อยแล้ว
จึงจะสมัครได้
๔.๓ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องเตรียมเอกสำรในรูปแบบไฟล์ PDF ก่อนกำรสมัคร ดังนี้
(๑) หนังสือตอบรับให้ เข้ำ ฝึกอบรมในหลัก สูต รเพื่อ พัฒ นำทัก ษะหรือ ควำมรู้ /
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจประจำที่รับผิดชอบ
(๒) หนังสืออนุญำตให้แสดงควำมจำนงสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
เพื่อรับทุนรัฐบำลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่ำงประเทศ ประจำปีงบปรมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุนสำหรับข้ำรำชกำร
ประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิ) จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด ตำมแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕
(๓) หนังสือรับรองภำรกิจประจำที่รับผิดชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
ตำมแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕.๑
(๔) สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร จะต้องดำเนินกำรดังนี้
(๑) ดำเนินกำรสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับ
ข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมำณงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐”
(๒) ลงทะเบี ยนสร้ ำงบั ญชีผู้ ใช้ งำน (Register Account) โดยเลื อก “สร้ ำงบั ญชี
ผู้ใช้งำน” (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน ในระบบลงทะเบียนกลำงของสำนักงำน ก.พ.)

-๓(๓) เข้ำสู่ระบบ (Log in) โดยใช้ Username และ Password ตำมที่ได้ลงทะเบียนไว้
(๔) เลือก “สมัครเพื่อ ขอรับทุน ” กรอกข้อมูลผ่ำนระบบรับสมัครให้ ครบถ้ว น
และกด Submit
(๕) Upload เอกสำรกำรสมัครตำมข้อ ๔.๓ ให้ครบถ้ว น จำกนั้นให้ผู้ส มัคร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและเอกสำร ก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้ำสู่ระบบ (Publish)
เมื่อส่งเอกสำรกำรสมัครเข้ำสู่ระบบ (Publish) แล้ว จะไม่สำมำรถแก้ไข
เอกสำรกำรสมัครใดๆ ได้ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะแก้ไขเอกสำรกำรสมัคร จะต้องยกเลิกเอกสำรเดิม
และดำเนินกำร Upload เอกสำรกำรสมัครใหม่เท่ำนั้น
กำรสมัค รจะสมบูร ณ์ ก็ต่อ เมื่อผู้สมัค รส่ งเอกสำรกำรสมัค ร (Publish)
ตำมข้อ ๔.๓ เข้ำสู่ระบบแล้วเท่ำนั้น
๔.๕ สำนักงำน ก.พ. จะตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำร และหลักฐำน
ของผู้สมัคร (มิใช่กำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร) และแจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้สมัครทรำบทำงระบบรับสมัคร
ภำยใน ๓ วันทำกำร หลังจำกวันสมัคร กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับกำรแจ้งผลภำยในเวลำที่กำหนด โปรดติดต่อโดยตรง
ทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๕
กำรรั บสมัครจะถือวันที่ส่ง เอกสำรกำรสมัครเข้ำสู่ระบบ (Publish) เป็นสำคั ญ
ทั้งนี้ เอกสำรกำรสมัครที่ส่ง (Publish) หลังวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๐ เวลำ ๒๔.๐๐ น. ตำมเวลำในประเทศไทย
จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
๔.๖ ผู้สมัครที่กรอกข้อมูล และ Upload เอกสำร และหลักฐำน ถูกต้อง และครบถ้วน
จะได้รับกำรจัดลำดับ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและพิจำรณำเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนต่อไป โดยผู้สมัครดังกล่ำว
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครตำมข้อ ๔.๓ และแบบแสดงควำมจำนงสมัครคัดเลือก
ซึ่งพิมพ์ได้จำกระบบรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่ำยขนำด ๑.๕ นิ้ว ไปที่กลุ่มงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำ
และเลือกสรร สำนักงำน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๑๑๐๐๐ ภำยใน ๑๐ วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้งผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร และหลักฐำน
กรณีส่ง เอกสำรทำงไปรษณีย์ สำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับเอกสำร
เป็นสำคัญ และหำกส่วนรำชกำรนำส่งเอกสำรเอง สำนักงำน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงำนสำรบรรณ สำนักงำน ก.พ.
ประทับตรำรับเอกสำรเป็นสำคัญ
กรณีที่ผู้ส มัครที่ Upload เอกสำร และหลักฐำนไม่ครบถ้ว น หรือไม่ถูกต้อ ง
สำนักงำน ก.พ. จะไม่รับพิจำรณำ หำกผู้สมัครดังกล่ำวยังประสงค์จะสมัครคัด เลือกเพื่อรับทุน จะต้องยกเลิก
เอกสำรกำรสมัครเดิม โดยผู้สมัครสำมำรถยกเลิกกำรสมัครเดิมได้ที่ http://register.ocsc.go.th โดยเข้ำสู่
ระบบ (Log in) เลือกหัวข้อ “ประวัติหลักสูตร” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำรระดับ
เชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐” เลือก “ยกเลิกเอกสำรกำรสมัคร” และดำเนินกำร
Upload เอกสำรกำรสมัครใหม่

-๔๕. วิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน
สำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำคัดเลือกผู้สมัคร ในหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้
๕.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กำหนด
ในข้อ ๓ ของประกำศรับสมัครฉบับนี้
๕.๒ หลักสูตรที่ได้รับกำรตอบรับเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนำทักษะหรือควำมรู้/ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจประจำที่รับผิดชอบ
๕.๓ ลำดับของผู้สมัครคัดเลือก ซึ่งได้ส่งเอกสำร และหลักฐำนตำมที่กำหนดในข้อ ๔.๓
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน (หำกไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ) ผู้สมัครก่อนจะได้รับกำรพิจำรณำ
ให้ได้รับทุนก่อน โดยถือวันที่ส่ งเอกสำรกำรสมัครเข้ำสู่ ระบบ (Publish) เป็นสำคัญ
กรณีที่ผู้สมัครยกเลิกเอกสำรกำรสมัคร และ Upload เอกสำรกำรสมัครใหม่
ผู้สมัครดังกล่ำวจะได้รับกำรจัดลำดับกำรสมัครใหม่ โดยถือวันที่ส่งเอกสำรกำรสมัครเข้ำสู่ระบบ (Publish)
ครั้งหลังสุดเป็นสำคัญ
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
สำนัก งำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อ เฉพำะผู้มีสิท ธิไ ด้รับ ทุน เท่ำ นั้น ทำง website
ของสำนักงำน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษำต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับข้ำรำชกำร
ประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐” และจะแจ้ง ให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนทรำบโดยตรง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนรำชกำรของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย
๗. กำรยืนยันกำรรับทุน
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องยืนยันกำรรับทุนภำยใน ๑๐ วันนับจำกวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน
๘. กำรทำสัญญำ
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญำตำมแบบสัญญำที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด
๙. เงื่อนไขกำรรับทุน
๙.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้ลำฝึกอบรมจำกหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดให้สำนักงำน ก.พ. ก่อนเดินทำงไปฝึกอบรม
๙.๒ ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น จะต้ อ งเขี ย นบทควำมเป็ น ภำษำไทยที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง กำรน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมมำประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำหรือปรับปรุงงำนที่รับผิดชอบ พร้อมข้อเสนอ
กำรเปลี่ยนแปลงภำยใน ๓๐ วันหลังจำกสิ้นสุดกำรฝึกอบรม (ตำมเอกสำรแนบ)

-๕๑๐. กำหนดกำรเดินทำง
ผู้มีสิทธิได้รับทุน จะต้องเดินทำงไปฝึกอบรมภำยในเดือนกันยำยน ๒๕๖๑ มิฉะนั้น
จะถูกเพิกถอนกำรให้ทุน
๑๑. กำรเพิกถอนกำรให้ทุน
ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑๑.๑ ไม่มีหนังสืออนุญำตให้ลำฝึกอบรมจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยกำรยืนยันกำรรับทุนและกำรทำสัญญำตำมที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด
๑๑.๓ เป็ น ผู้ มี ค วำมประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ ไม่ อ ยู่ ใ นมำตรฐำน หรื อ ไม่ เ หมำะสม
หรือไม่ประพฤติตนตำมแนวทำงที่ ก.พ. กำหนด
๑๑.๔ เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๓
๑๑.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงกำหนดกำรเดินทำงไปฝึกอบรม
๑๑.๖ ไม่สำมำรถเดินทำงไปฝึกอบรม ภำยในเดือนกันยำยน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สำเนำถูกต้อง

(ลงชื่อ)

ชุติมำ สวัสดี
(นำงชุติมำ สวัสดี )
นักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำรพิเศษ

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ

พัชรภำกร เทวกุล
(หม่อมหลวงพัชรภำกร เทวกุล)
รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน
เลขำธิกำร ก.พ.

