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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ)  

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

 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
นานาชาติ) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก และกำหนด
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 

๑. ทุนที่รับสมัคร 

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ โดยหัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐ ให้การรับรองว่าหัวข้อในการไปนำเสนอผลงานฯ มีความเกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเป็นผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ หรือประเด็นปฏิรปูประเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑๐ ทุน  

 ๒. ข้อผูกพันในการรับทุน 

  ๒.๑ ผู้ได้รับทนุจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของ
ระยะเวลาที่ได้รับทุน 

  ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้
ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่า 
ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอกีด้วย 
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 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ หรือบุคลากรภาครัฐผู ้ซึ ่งดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอำนวยการ หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ หรือ
ชำนาญการ  

  ๓.๒ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ และเป็นผลงานที ่ได้มาจาก
โครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ หรือโครงการฯ สิ้นสุดแล้วไม่เกิน ๑ ปี 

  ๓.๓ หากผู้สมัครคัดเลือกเคยได้รับทุนรัฐบาลหรือทุน อ่ืนไปศึกษาหรือฝึกอบรม 
ในต่างประเทศมาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  
(๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

  ๓.๔ ต้องไม่อยู่ในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปฏิบัติการวิจัยในช่วงที่
สมัครรับทุน และช่วงเวลาที่เดินทางไปฝึกอบรม/เสนอผลงานทางวิชาการ 

  ๓.๕ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปนำเสนอผลงานทางวิชาการได้ 

  ๓.๖ เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในสถาบันในต่างประเทศ/ 
ที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ โดยหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐให้คำรับรองว่าหัวข้อในการไปนำเสนอ
ผลงานฯ มีความเกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกจิของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเป็นผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
หรือประเด็นปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นประโยชน์ต่อ
ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ 
โดยระยะเวลาในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการไม่รวมระยะเวลาในการเดินทาง จะต้องไม่เกิน ๕ วัน และ
ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (๑) การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ต้องเป็นการเสนอผลงาน  
ในการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีระบบการตรวจสอบผลงานวิจัย/ผลงาน 
ทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือสถาบัน/องค์กรภาครัฐที ่ชัดเจน และเป็นการประชุมทางวิชาการ 
โดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในสาขานั้น ๆ 
   (๒) ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์
ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
  (๓) การนำเสนอผลงานฯ จะต้องเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
โดยให้ไปนำเสนอผลงานฯ ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว หรือเป็นการประชุมทางไกล 
(Teleconference) 
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 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 

  ๔.๑  รับสมคัรระหว่างวันที ่๑๔ กุมภาพันธ์ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

  ๔.๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องสมัครไปยังสถาบันการศึกษา/สถาบันอบรม/
หน่วยราชการในต่างประเทศที่จัดการประชุมวิชาการในต่างประเทศ ในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับบทบาท 
ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเป็นผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นผลงาน
เชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ หรือประเด็นปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา/
สถาบันอบรม/หน่วยราชการใหไ้ปนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อที่สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะสมัครได้ 

 ๔.๓ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครตอ้งเตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ก่อนการสมัคร ดังนี้ 
   (๑) หนังสือตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมนานาชาติ 
โดยหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้การรับรองว่าหัวข้อในการไปนำเสนอผลงานฯ มีความเกี่ยวข้อง
กับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเป็นผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีลักษณะ
เป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ หรือประเด็นปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ของสถาบันในต่างประเทศ หรือที่ประชุม
นานาชาต ิ
   (๒) หนังสืออนุญาตให้แสดงความจำนงสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพ่ือรับทุนรัฐบาลไปนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ) จากหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ต้นสังกัด ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕ 
   (๓) หนังสือรับรองว่าหัวข้อในการนำเสนอผลงานฯ มีความเกี่ยวข้องกับบทบาท 
ภารกิจของส่วนราชการจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐต้นสังกัด รวมทั้งเป็นผลงานทางวิชาการ/
ผลงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
หรือประเด็นปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕.๑ 
   (๔)  เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าว ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ เว้นระยะห่างระหว่าง
บรรทัดปกติ ๑ เท่า (single space)  
  (๕) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๔ ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร จะต้องดำเนินการดังนี้ 
  (๑)   ดำเนินการสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship  หัวข้อ “ทุนสำหรับ
บุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
  (๒)  ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Register Account) โดยเลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้งาน” 
(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ในระบบลงทะเบียนกลางของสำนักงาน ก.พ.) 
  (๓)   เข้าสู่ระบบ (Log in) ในหน้าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง (http://register. ocsc.go.th) 
โดยใช้ Username และ Password ตามทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้ 
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  (๔)   เลือก “สมัครเพ่ือขอรับทุน” กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครให้ครบถ้วน 
และกด Submit 
   (๕) Upload เอกสารการสมัครตามข้อ ๔.๓ ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ผู้สมัคร
ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูและเอกสาร ก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Publish) 
    เมื่อส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) แล้ว จะไม่สามารถแก้ไข
เอกสารการสมัครใดๆ ได้ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะแก้ไขเอกสารการสมัคร จะต้องยกเลิกเอกสารเดิม
และดำเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม่เท่านั้น 
    การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร (Publish) 
ตามข้อ ๔.๓ เข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น 

  ๔.๕   สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร และหลักฐาน
ของผู้สมัคร (มิใช่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร) และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้สมัครทราบทางระบบรับสมัคร 
ภายใน ๓ วันทำการ หลังจากวันสมัคร กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการแจ้งผลภายในเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อโดยตรง 
ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๕ 

   การรับสมัครจะถือวันที่ส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) เป็นสำคัญ 
ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่ส่ง (Publish) หลังวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย 
จะไมไ่ด้รับการพิจารณา 

  ๔.๖   ผู้สมัครที่กรอกข้อมูล และ Upload เอกสาร และหลักฐาน ถูกต้อง และครบถ้วน 
จะได้รับการจัดลำดับ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนต่อไป โดยผู้สมัครดังกล่าว
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ ๔.๓ และแบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือก
ซึ่งพิมพ์ได้จากระบบรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหา
และเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และหลักฐาน  
กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสาร
เป็นสำคัญ และหากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงาน 
สารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ 

  กรณีที่ผู้สมัครที่ Upload เอกสาร และหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครดังกล่าวยังประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน จะต้องยกเลิก
เอกสารการสมัครเดิม โดยผู้สมัครสามารถยกเลิกการสมัครเดิมได้ที่ http://register.ocsc.go.th โดยเข้าสู่
ระบบ (Log in) เลือกหัวข้อ “ประวัติหลักสูตร” หัวข้อย่อย “ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” เลือก “ยกเลิกเอกสารการสมัคร” และดำเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม ่

 ๕.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

  สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๕.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด 
ในข้อ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้ 
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  ๕.๒ หัวข้อที่ได้รับการตอบรับเป็นหัวข้อที่ มีความเกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของ 
ส่วนราชการ รวมทั้งเป็นผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นผลงานเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
บทบาท ภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ หรือประเด็นปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

  ๕.๓ ลำดับของผู้สมัครคัดเลือก ซึ่งได้ส่งเอกสาร และหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๔.๓ 
ไดถู้กต้อง ครบถ้วน (หากไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา) ผู้สมัครก่อนจะได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับทุนก่อน โดยถือวันที่ส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) เป็นสำคญั 
   กรณีที่ผู้สมัครยกเลิกเอกสารการสมัคร และ Upload เอกสารการสมัครใหม่ 
ผู้สมัครดังกล่าวจะได้รับการจัดลำดับการสมัครใหม่ โดยถือวันที่ส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) 
ครั้งหลังสุดเป็นสำคัญ 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 

  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น ทาง website 
ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship  หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย  
“ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” และ
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนทราบโดยตรง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานของผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนด้วย 

 ๗. การยืนยันการรับทุน 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องยืนยันการรับทุนภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ
ได้รับทุน 

 ๘   การจัดสรรทุนเพื่อทดแทนทุนว่าง 

  กรณีมีผู้สละสิทธิรับทุน ไม่สามารถรายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนด ถูกเพิกถอนการให้ทุน 
หรือขาดคุณสมบัติที่จะได้รับทุน สำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองที่อยู่ในลำดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิ
รับทุนแทน ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับจากวันที่ทุนว่างเนื่องจากกรณีข้างต้น ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ๙. การทำสัญญา 

 ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ๑๐.  เงื่อนไขการรบัทุน 

                ๑๐.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ  
 ๑๐.๒ ผู้ได้รับทุนสามารถไปนำเสนอผลงาน ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว
หรือเป็นการประชุมทางไกล (Teleconference) 
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 ๑๐.๓  ผู้รับทุนจะต้องนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ มาปรับปรุง พัฒนา หรือสร้างสรรค์งานในราชการให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่น ผลงานที่มีการเผยแพร่ 
และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐหรือภาคประชาชน เป็นต้น  
โดยเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสำเนาส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๑ ปี หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
หรือ เสร็จสิ้นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

 ๑๑. การรับเงินทุน 

 ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจะสนับสนุน ได้แก่ ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง ค่าพาหนะเดินทาง
ไป-กลับ ค่าเช่าที่พักตามที่จ่ายจริง และค่าเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด (กรณีเดินทาง
ไปต่างประเทศ) 

 ๑๒. กำหนดการเดินทาง 

  ผู้ได้รับทุนจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มิฉะนั้น
จะถูกเพิกถอนการให้ทนุ 

 ๑๓. การเพิกถอนการให้ทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีหนึ่งกรณใีด ดังนี้ 
  ๑๓.๑ ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
ต้นสงักัด  
   ๑๓.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
   ๑๓.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่อยู่ ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม 
หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด 
   ๑๓.๔ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ 
   ๑๓.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปฝึกอบรม หรือ
นำเสนอผลงานทางวิชาการ 
   ๑๓.๖ ไม่สามารถเดินทางไปฝึกอบรม หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใน
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
      
สำเนาถูกต้อง 
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