
 
 

 

เรื่อง  รับสมัครคัด
เพื่อพัฒนาข�ารา

ประจํา
 

                      ด�วยสํานักงาน ก.พ
เพื่อพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญที่
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
และระเบียบ ก.พ. ว)าด�วยทุนของรัฐบาล
และเกณฑ.การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต)อไป
 

      ๑. จํานวนทุนที่จัดสรร
        จํานวน ๖๐ ทุน 

  ๑.๑  หัวข�อที่ ๑ 
จํานวน ๒๐ ทุน 
  ๑.๒  หัวข�อที่ ๒ 
  ๑.๓  หัวข�อที่ ๓ 
จํานวน ๒๐ ทุน 

  

 ๒. ข�อผูกพันในการรับ
               ๒.๑ ผู�ได�รับทุนจะ
เป8นระยะเวลาไม)น�อยกว)า ๒ เท)าของระย
                 ๒.๒ กรณีผู�ได�รับท
นอกจากจะต�องชดใช�เงินทุนที่ได�จ)ายไปแ
เบี้ยปรับอีกด�วย 

 

                ๓. คุณสมบัติของผู�มีส
                        ๓.๑ เป8นข�าราชก
ชํานาญการพิเศษ ซ่ึงปฏิบัติงานตามแผน
  ๓.๒ เป8นผู�มีอายุไม

ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
รคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนฝ.กอบรม 
ข�าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
ระจาํป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 

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

พ. จะดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
ัญท่ีปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 

าตรา ๑๓ (๙) แห)งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเร
ัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก และกําหน
)อไปนี้ 

ัดสรร  
ุน โดยแบ)งเป8น ๓ กลุ)ม ตามหัวข�อการอบรม ได�แก) 
๑ เศรษฐกิจดิจิตอลและสร�างสรรค. (Creative and Dig

๒ การท)องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) จําน
๓ นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agricult

ารรับทุน 
ุนจะต�องกลับมาทําประโยชน.ให�ราชการตามสัญญาท่ีสํานักง
งระยะเวลาท่ีได�รับทุน 
�รับทุนไม)กลับมาทําประโยชน.ให�แก)ราชการตามสัญญาที่ได�ทําไว

ยไปแล�วท้ังสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เท)าของจํานวนเงินท

ผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
ราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน)งประเภทวิชาการระ
แผนจังหวัด/กลุ)มจังหวัด ๔ ป? (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
ายุไม)เกิน ๕๕ ป? นับถึงวันปcดรับสมัคร (๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

 
(สําเนา) 

 

เพื่อรับทุนฝeกอบรม  
. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)  

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดวิธีการคัดเลือก

 Digital Economy) 

จํานวน ๒๐ ทุน 
iculture and Food)

ํานักงาน ก.พ. กําหนด 

�ทําไว�กับสํานักงาน ก.พ. 
เงินทุนดังกล)าวให�เป8น

ารระดับชํานาญการ/

๕๙) 



๒ 

 

    ๓.๓ หากเคยไปศึกษาหรือฝeกอบรมด�วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล�ว ต�องกลับมาปฏิบัติราชการ
แล�วไม)น�อยกว)า ๑ ป? นับถึงวนัปcดรับสมัคร (๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
  ๓.๔ เป8นผู�ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี ผ)านความเห็นชอบของส)วนราชการเจ�าสังกัด 
  ๓.๕ เป8นผู�สําเร็จการศึกษาไม)ต่ํากว)าระดับปริญญาตรี 
  ๓.๖ เป8นผู�มีระยะเวลาสําหรับการปฏิบัติราชการชดใช�ทุนหลังสิ้นสุดการฝeกอบรมเป8นเวลา
ไม)น�อยกว)า ๒ เท)า ของระยะเวลาท่ีไปฝeกอบรม  

 

 ๔.  การรับสมัครคัดเลือก 
  ๔.๑ ให�กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกข�าราชการท่ีมีคุณสมบัติตามข�อ ๓ 
จาก ๑๘ กลุ)มจังหวัด เพื่อให�ไปฝeกอบรมดูงานเป8นกลุ)ม โดยผู�มีสิทธิรับทุนในแต9ละกลุ9มจังหวัดจะต�อง
มาจากส9วนราชการที่แตกต9างกัน ตามหัวข�อดังน้ี 
   หัวข�อที่ ๑ เศรษฐกิจดิจิตอลและสร�างสรรค. (Creative and Digital Economy) 
จํานวน ๒๐ คน จาก ๖ กลุ)มจังหวัด โดยจะต�องคัดเลือกผู�มีสิทธิรับทุนจากทุกกลุ)มจังหวัด กลุ)มจังหวัดละไม)เกิน ๔ คน 
   หัวข�อท่ี ๒ การท)องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) จํานวน ๒๐ คน จาก  
๖ กลุ)มจังหวัด โดยจะต�องคัดเลือกผู�มีสิทธิรับทุนจากทุกกลุ)มจังหวัด กลุ)มจังหวัดละไม)เกิน ๔ คน 
   หัวข�อท่ี ๓ นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and Food) 
จํานวน ๒๐ คน จาก ๖ กลุ)มจังหวัด โดยจะต�องคัดเลือกผู�มีสิทธิรับทุนจากทุกกลุ)มจังหวัด กลุ)มจังหวัดละไม)เกิน ๔ คน  
   ทั้งนี้ ให�กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกผู�ม ีสิทธิรับทุนสํารองในแต)ละหัวข�อ โดยเรียงไว�
ตามลําดับ  
  ๔.๒  ให�กระทรวงมหาดไทย แจ�งรายชื่อผู �ได�รับการคัดเลือก และรายชื่อสํารองไปยัง
สํานักงาน ก.พ. โดยส)งถึง  กลุ)มงานบริหารการสอบทุน ศูนย.สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.  
เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท. ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ พร�อมเอกสาร หลักฐาน ดังต)อไปนี้ 
   (๑)  แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝeกอบรม 
เพื่อพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)  
   (๒) หนังสืออนุญาตให�แสดงความจํานงสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญ 
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝeกอบรมเพื่อพัฒนาข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจําป?งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) จากหัวหน�าส)วนราชการเจ�าสังกัดตามแบบฟอร.ม สนง. ก.พ. ๕ 
   (๓) หนังสือรับรองภารกิจประจําที่รับผิดชอบจากหัวหน�าส)วนราชการเจ�าสังกัด  
ตามแบบฟอร.ม สนง. ก.พ. ๕.๑    
   (๔) สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าที่ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�ผ)าน 
การคัดเลือก จํานวนอย)างละ ๑ ฉบับ 
  
 



๓ 

 

 ๕.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ=การตัดสิน 
  ๕.๑ สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือก และรายชื่อสาํรอง
ท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ�ง ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร 
  ๕.๒ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู�มีสิทธิได�รับทุนเท)าน้ัน 
 

      ๖. การจัดการฝ.กอบรม 
  สํานักงาน ก.พ. จะประสานงานเพื่อจัดหลักสูตรฝeกอบรมในสถาบันชั้นนําที่มีประสบการณ.
และความเชี่ยวชาญในด�านต)าง ๆ ภายใต�กรอบหลักสูตรที่กําหนด โดยจัดฝeกอบรมเป8นกลุ)ม (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ๑) 
  

                   ๗.  การยืนยันการรับทุน 
     ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  

  

 ๘.  การทําสัญญา 

  ๘.๑ ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
                         ๘.๒ ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องจัดทําข�อตกลงการรับทุนรัฐบาลไปฝeกอบรมตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนด 

   

 ๙. เงื่อนไขการรับทุน 
  ๙.๑ ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ ส)วนราชการที่เป8นต�นสังกัด 
ในส)วนภูมิภาค  

  ๙.๒ ผู �ได �ร ับทุนจะต �องส )งหนังส ืออนุม ัต ิต ัวบ ุคคลให�เด ินทางไปฝ eกอบรมในและ
ต)างประเทศจากหัวหน�าส)วนราชการเจ�าสังกัด ให�สํานักงาน ก.พ. ก)อนเดินทางไปฝeกอบรม 
  ๙.๓ กรณีเป8นผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝeกอบรม) มากกว)า ๑ ทุน  
ผู�ได�รับทุนจะต�องเลือกรับทุนใดทุนหน่ึง 

  ๙.๔ ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
หากผู�รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทําสัญญารับทุน ผู�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามท่ีสัญญากําหนด 

  ๙.๕ ผู �ได�รับทุนจะต�องเขียนบทความเป8นภาษาไทยที่ชี ้ให�เห็นถึงการนําความรู�และ
ประสบการณ.ที่ได�รับจากการฝeกอบรมมาประยุกต.ใช�งานของส)วนราชการที่สังกัด พร�อมข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) 

  ๙.๖ ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องเข�าร)วมกิจกรรมต)าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
  ๙.๗ ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องเข�าร)วมหลักสูตรการอบรมร�อยละ ๑๐๐ 
  ๙.๘ หากผู�มีสิทธิรับทุนมิได�ดําเนินการตามข�อ ๙.๕ – ๙.๗ สํานักงาน ก.พ. จะนําไปเป8น

ข�อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส)วนราชการท่ีผู�ได�รับทุนสังกัดในป?ต)อไป 
 
 



 

 ๑๐. การเพิกถอนการให
                        ก.พ. จะพิจารณาเพ
   ๑๐.๑ ไม)มีหนังส
ส)วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๑๐.๒  หลีกเลี่ยง 
 ๑๐.๓  เป8นผู�มีความ
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 ๑๐.๔  หลีกเลี่ยง ห
                            
                                                
 
 
 
 
 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

๔ 

ารให�ทุน 
ณาเพิกถอนการให�ทุนแก)ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีห
นังสืออนุมัติตัวบุคคลให�เดินทางไปอบรม ณ ต)างประ

ี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามที่สํานักงา
ีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม)อยู)ในมาตรฐาน หรือไม)เหมาะสม 

ลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝeกอบรม 

                            g 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕

(ลงชื่อ)           พัชรภากร  เทวกุล 
(หม)อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ. 

 

ิเศษ 

รณีหนึ่ง ดังนี้ 
ประเทศจากหัวหน�า 

นักงาน ก.พ. กําหนด 
ะสม หรือไม)ประพฤติตน

 

๒๕๕๙ 

 
รแทน 



 เอกสารแนบ ๑ 
 

กรอบหลักสูตรและกรอบระยะเวลาการดําเนินการทุนฝ�กอบรม 
เพ่ือพัฒนาข!าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(เพ่ิมเติม) 

************************ 

๑. กรอบหลักสูตร 

Module ประเด็นการเรียนรู! สถานที่/
ระยะเวลา 

๑. ภาควิชาการ 
(Knowledge-based 
Building) 

(๑) การบริหารเชิงกลยุทธ& (Strategic Management) 

• การกําหนดกรอบหรือทิศทางการดําเนินงานขององค&กร 

• การวิเคราะห&สภาพแวดล8อมขององค&กร 

• การกําหนดแผนงานท่ีมุ=งเน8นประสิทธิภาพและศักยภาพด8าน

การแข=งขัน 

• การกําหนดตัวชี้วัดการดาํเนินงาน 

(๒) เศรษฐกิจดิจิตอลและสร8างสรรค& (Creative and Digital 

Economy) 

• การนําเทคโนโลยีมาใช8ในการขับเคลื่อนองค&กร 

• การบูรณาการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

• การสร8างมูลค=าเพิ่มให8แก=สินค8าและบริการ 

(๓) การท=องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) 

• การสร8างการมีส=วนร=วมจากชมุชน 

• การพัฒนาแหล=งท=องเท่ียวเพื่อความยั่งยืน 

• การอนุรักษ&แหล=งท=องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน 

• การพัฒนารูปแบบการท=องเท่ียวเพื่อความยั่งยืน 

(๔) นวัตกรรมการเกษตรและอาหาร (Innovative Agriculture and 

Food) 

• การเกษตรแนวใหม= (Smart Farming) 

• การบูรณาการเทคโนโลยีที่เก่ียวข8องเข8ากับเกษตรกรรมแบบ

ดั้งเดิม 

• การเกษตรอุตสาหกรรม 

• ห=วงโซ=อุปทานในภาคเกษตรกรรม 

ประเทศไทย 
๔ วัน * 



- ๒ - 

Module ประเด็นการเรียนรู! สถานที่/
ระยะเวลา 

๒. ภาคการศึกษาดูงาน 
(Experience-based 
Development) 

ศึกษาดูงานในประเด็นเ น้ือหาที่สอดคล8องกับหัวข8อการเรียนรู8 
การอภิปรายในส=วนของภาควิชาการ โดยมุ= ง เน8นการ ศึกษา  
Best Practices ของหน=วยงานท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อนําความรู8
และประสบการณ&เหล=าน้ันมาปรับใช8กับงานที่รับผิดชอบ 

ต=างประเทศ 
๔ วัน * 

๓. ภาคการนําเสนอ 
ผลการเรียนรู8  
(Knowledge Sharing 
& Presentation) 

จัดทํารายงานและนําเสนอผลการเรียนรู8 โดยมีหัวข8อการนําเสนอ ดังน้ี 

    ๑) สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน 

    ๒) สภาพป_จจุบันของกลุ=มจังหวัดที่ข8าราชการผู8เข8าอบรมสังกัดอยู= 

    ๓) แนวทางในการพัฒนากลุ=มจังหวัด โดยอาศัยเน้ือหา/ 

ประสบการณ&ที่ได8รับจากการเรียนรู8เปaนแกนหลักในการนําเสนอ 

    ๔) ตัวชีว้ัดความสาํเร็จในการดาํเนินการ 

ประเทศไทย 
๒ วัน * 

 

* หมายเหตุ กําหนดการที่แน�นอนจะแจ�งให�ทราบในวันประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิรับทุน 
 
๒ . กรอบระยะเวลาการดําเนินการ 

หลักสูตรเริ่มประมาณช=วงสัปดาห&ท่ี ๓ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ และสิ้นสุดประมาณ 
ช=วงสัปดาห&ที่ ๔ ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

************************ 

 
 

 

 
 



เอกสารแนบ ๒ 

รูปแบบการเขียนบทความ 
---------------------------- 

เน้ือหา 
นําเสนอแนวคิด มุมมองของตนเองโดยการนําความรู�และประสบการณ� 
จากการฝ!กอบรมมาประยุกต� ใช� กับงานราชการและจัดทํา เป&นข�อ เสนอ 
การเปล่ียนแปลง โดยข�อเสนอดังกล)าวอาจเป&นเร่ืองเก่ียวกับนโยบาย ระบบ 
กระบวนการ ข้ันตอน เทคนิค ทั้งน้ี ข�อเสนอดังกล)าวอาจมุ)งเน�นการปรับปรุงและ
พัฒนาเฉพาะส)วนราชการที่ ข�าราชการผู� รับทุนสัง กัด หรือผลกระทบต)อ 
ภาคราชการในภาพรวมก็ได� 

 

ความยาว หน�ากระดาษ A๔ จํานวนไม)น�อยกว)า ๓ หน�า แต)ไม)เกิน ๕ หน�า 
 

ตัวอักษร ภาษาไทย แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 
 

เว�นบรรทัด Single 
 

กําหนดส�ง บทความจะต�องส)งภายใน ๑ เดือน นับจากวันสุดท�ายของหลักสูตรทุนฝ!กอบรม 
 

วิธีส�ง  ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องส)งบทความกลับมายังสํานักงาน ก.พ. ทั้ง ๒ ช)องทาง ดังน้ี 
๑. บทความต�นฉบับจริง (ทางไปรษณีย)) 
ศูนย�นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. 

  ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท� 
  ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี 
  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
  โดยส�งผ�าน หัวหน�าส�วนราชการเจ�าสังกัด/ หัวหน�าหน�วยงานที่เทียบเท�า  

และ 

๒. ไฟล)บทความโดยส�งมาในรูปแบบไฟล) Microsoft Word 
 E-mail: ronarong@ocsc.go.th  
 

เจ�าหน�าที่ ก.พ. นายรณรงค� ศุภรัศมี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
   โทรศัพท�: ๐๒-๕๔๗-๑๗๐๒ 
   โทรสาร: ๐๒-๕๔๗-๑๗๓๔ 


