
ิสำนาี 
 

ประกาศคณะกรรมการดำนินการคัดลือกบุคลากรภาครฐั  
พืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

รืไอง  รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ  
ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐ พิไมติม ครัๅงทีไ ํ 

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

 ตามทีไเดຌมีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันทีไ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๒๑ รืไอง รายชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนฝຄกอบรม พืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐ จำนวน  
๒์ ทุน นัๅน  
   

 นืไองจากมีผูຌสละสิทธิการรับทุนดังกลาวจำนวน ๏ ราย สำนักงาน ก.พ. จึงขอประกาศรายชืไอ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนฝຄกอบรม พืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐  
พิไมติม ครัๅงทีไ ํ ดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยละนวัตกรรม 

ครงการการขับคลืไอนนยบายพืไอป้าหมาย SDGs 
 

 ลำดับทีไ           ชืไอ – นามสกุล    สังกัด  

    ํ      นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ สำนักงานการวิจัยหงชาติ 
  ๎ นายสมบูรณ์           มณีรัตนาศักดิ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  ๏ นางสาววันดี ขำตระกูล สำนักงานการวิจัยหงชาติ 
    

 ทัๅงนีๅ ขอ฿หຌผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดำนินการดังตอเปนีๅ 
 ํ. ยืนยันการรับทุนรัฐบาลฯ ิทุนฝຄกอบรมี ภาย฿น ๏ วัน นับจากวันทีไประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนฝຄกอบรมฯ ตามขัๅนตอนการดำนินการสำหรับผูຌมีสิทธิรับทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนา
ประทศ ิStrategy – based) ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๐ พิไมติม ครัๅงทีไ ํ รายละอียดตามอกสารนบ 

 ๎. ขຌารวมกิจกรรมกอนการฝຄกอบรมฯ ตามวัน วลาทีไกำหนดตามอกสารนบ  
 ๏. ตรียมอกสารละกรอกบบฟอร์มพืไอทำสัญญารับทุนรัฐบาล รายละอียดตามอกสารนบ 
 

 งืไอนเขการรับทุน  

 ํ. ผู ຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการทีไป็นตຌนสังกัด 

ตามงืไอนเขทีไกำหนด฿นสัญญาการรับทุน 

 



 ๎ 

 ๎. ผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐานการเดຌรับอนุญาต฿หຌลาฝຄกอบรมจากหัวหนຌา     
สวนราชการตຌนสังกัด฿หຌสำนักงาน ก.พ. กอนการอบรม 

 ๏. กรณีป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาล ก.พ. ิทุนศึกษาหรือทุนฝຄกอบรมี มากกวา ํ ทุน  
ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง 
 ๐. กรณีกระทรวงสละสิทธิรับทุนจะเมสามารถสมัครรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนา
ประทศ ิStrategy – basedี เดຌอีก฿นปงบประมาณถัดเป 

 ๑. ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผูຌรับทุน
สละสิทธิการรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากำหนด 

 ๒. ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมหลักสูตรการอบรมรຌอยละ ํ์์  
 ๓. ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมกิจกรรมตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับทุนฝຄกอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนด  

 ๔. ผูຌเดຌรับทุนมืไอสำรใจหลักสูตรลຌว จะตຌองจัดทำขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนางาน 

ชิงนวัตกรรม฿หຌสำนักงาน ก.พ. ภาย฿น ๏์ วัน หลังจากสิๅนสุดการอบรม ดยป็นงานดีไยวคนละ ํ ชิๅน ละงานกลุม
กระทรวงละ ํ  ชิๅน ิ รายละอียดตามอกสารนบ ๏ หงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันทีไ ๎  ๎ธันวาคม พ.ศ. ๎ ๑๒๐ รืไอง 
รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ 
ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐ี 
 

 อนึไง ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณี฿ด ดังนีๅ 
ํ. ป็นผู ຌขาดคุณสมบัติตามขຌอ  ๏ หงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันทีไ ๎๎ ธันวาคม  

พ.ศ. ๎๑๒๐  รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์
พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐ 

 ๎. หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ๏. ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

 ๐. หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการฝຄกอบรม 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๎๏  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๎๑๒๑ 
 

        ิลงชืไอี         ชุติมา  หาญผชิญ 
 

 (นางชุติมา  หาญผชิญ) 

รองลขาธิการ ก.พ.  
ประธานกรรมการ 

      
สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



 

ขัๅนตอนการดำนินการ 
สำหรับผูຌมีสิทธิรับทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy-based) 

ประจำป ๎๑๒๐ พิไมติม ครัๅงทีไ ํ 

ขัๅนตอน รายละอียดการดำนินการ 
ดำนินการ 

ภาย฿น 
การติดตอ 

ํ. 
การยืนยัน
รับทุน 

ํ.ํ ยืนยันการรับทุน  
กรอกบบฟอร์มรายงานตัวพืไอยืนยันรับทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุน
ยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - based) ประจำป ๎๑๒๐ 
สงมาทีไ e-mail : nitcharee@ocsc.go.th 

ํ.๎ การขຌากลุมเลน์ 
ผูຌทีไยืนยันรับทุนฝຄกอบรมฯ ปรดสกน QR Code ตามภาพทຌาย
ตารางละขຌารวมกลุมเลน์พืไอการติดตอสืไอสารกีไยวกับการ
ฝຄกอบรม 

ภาย฿น ๏ วัน 

นับตัๅงตวันทีไ
ประกาศรายชืไอผูຌมี

สิทธิเดຌรับทุน 

ํ.ํ 

คุณณิชชารีย์  
กຌอนจันทร์ทศ  
ทร ์-๎๑๐๓-

๎์๓๕ ละ 

ํ.๎ 

คุณพรสิริ  
วงศ์อนันต์ 

ทร. ์-๎๑๐๓-

ํ๓ํ๓ 

๎. 
ตรียม
อกสารพืไอ
ทำสัญญา 

รับทุน 

๎.ํ กรอกขຌอมูล฿นอกสารละจัดสงเฟล์อกสารประกอบการทำ
สัญญารับทุนรัฐบาล ดังนีๅ 

เอกสารที่สำนักงาน ก.พ. จัดสงใหຌทาง e-mail 

ํ. สัญญาการรับทุนรัฐบาล พิมพ์ ๏ ชุด 

๎. บบฟอร์มขอทำสัญญานักรียนทุนรัฐบาล พิมพ์ ํ ชุด  

๏. หนังสือ฿หຌความยินยอมจากคูสมรส พิมพ์ ํ ชุด  

๐. บันทึกยืนยันสถานะ พิมพ์ ํ ชุด  

๑. บันทึกขอบิกคา฿ชຌจาย พิมพ์ ํ ชุด 

๒. บบจຌงลขบัญชีอนงิน พิมพ์ ํ ชุด 

เอกสารประกอบการทำสัญญา 
๓. สำนาบัตรประชาชน  หรือบัตรขຌาราชการของผูຌรับทุนละ 

คูสมรส อยางละ ๎ ชุด 

๔. สำนาทะบียนบຌานของผูຌรับทุนละคูสมรส อยางละ ๎ ชุด  

๕. สำนาทะบียนสมรสหรือทะบียนหยา จำนวน ๎ ชุด   
ํ์. หลักฐานการปลีไยนชืไอ-สกุลของผูຌรับทุนละคูสมรส ิถຌามีี 

จำนวน ๎ ชุด   
ํํ. สำนา฿บมรณะบัตร ิกรณีคูสมรสสียชีวิตี จำนวน ๎ ชุด 

ํ๎. สำนาหนຌาสมุดบัญชีงินฝากธนาคาร จำนวน ํ ชุด 

ํ๏. งินคาอากรสตมป์ จำนวน ๎์ บาท 

 

 

จัดสงอกสาร
ทัๅงหมดมายัง 

สำนักงาน ก.พ. 
ภาย฿นวันทีไ  

๎๑ กุมภาพันธ์ 
๎๑๒๑ 

 

 

คุณจารุวรรณ  
กตุกีรติกาล    

ทร. ์-๎๑๐๓-

๎์๏๒ หรือ  
์-๎๑๐๓-ํ์์์ 

ตอ ๒ํ๒๎  
ละ  

์-๎๑๐๓-ํ๐๑๐ 
หรือ  

์-๎๑๐๓-ํ์์์ 
ตอ ๒ํ๐ํ 

mailto:nitcharee@ocsc.go.th


๎ 

 

ขัๅนตอน รายละอียดการดำนินการ 
ดำนินการ 

ภาย฿น 
การติดตอ 

(เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย 

เจ้าของสำเนา) 
ึึจัดสงอกสารทัๅงหมดดຌวยตัวองทีไสำนักงาน ก.พ. หรือจัดสงทาง
เปรษณีย์ (EMS) มาทีไ  
 คุณจารุวรรณ กตุกีรติกาล  
ศูนย์จัดการศึกษา฿นตางประทศละบริหารความรูຌ ิศกศ.ี 
สำนักงาน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์  
ทร. ์-๎๑๐๓-๎์๏๒ หรือ ์-๎๑๐๓-ํ์์์ ตอ ๒ํ๒๎  
ละ ์-๎๑๐๓-ํ๐๑๐ หรือ ์-๎๑๐๓-ํ์์์ ตอ ๒ํ๐ํ 

๎.๎ สถานทีไทำสัญญารับทุน  
ผานสืไออิลใกทรอนิกส์ ิZOOM)  
 

จะจຌง฿หຌทราบ
ภายหลัง 

คุณจารุวรรณ  
กตุกีรติกาล    

๏.  
กิจกรรม
กอนการ
ฝຄกอบรม  

๏.ํ การทำสัญญารับทุน 

ทำสัญญารายกลุม ดຌวยชองทางการประชุมผานสืไออิลใกทรอนิกส์ 
(ZOOM) ิจะจຌงวลา฿หຌทราบภายหลังี 
 

จะจຌง฿หຌทราบ
ภายหลัง 

คุณจารุวรรณ  
กตุกีรติกาล    

ทร. ์-๎๑๐๓-

๎์๏๒ หรือ  
์-๎๑๐๓-ํ์์์ 

ตอ ๒ํ๒๎  
 ๏.๎ การทำรืไองลารับทุนกับสวนราชการ 

หนังสืออนุมัติตัวบุคคลพืไอลาฝຄกอบรม ดยสำนักงาน ก.พ. จะ
ออกหนังสือฉบับนีๅ฿หຌหลังจากผูຌมีสิทธิรับทุนทำสัญญารับทุน
รัฐบาลกับสำนักงาน ก.พ. ละผูຌมีสิทธิรับทุนนำหนังสือฉบับนีๅเป
ทำสัญญาลารับทุนกับสวนราชการตຌนสังกัดตอเป 

หลังจากทำสัญญา
รับทุนประมาณ  

ํ สัปดาห์ 
 

 ๏.๐ การบิกคา฿ชຌจายสำหรับทุนฝຄกอบรม 

กลุมงานคลัง ชัๅน ๎ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
 

คุณธิดารัตน์  
หลอหิรัญ 

ทร. ์-๎๑๐๓-

ํ๐๔ํ 

accts@ocsc.go.th 



๏ 

 

ขัๅนตอน รายละอียดการดำนินการ 
ดำนินการ 

ภาย฿น 
การติดตอ 

๐. 
กำหนดการ
ฝຄกอบรม 

ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

วันทีไ ๎๔ กุมภาพันธ ์๎๑๒๑ 

วันทีไ ํ - ๐ุ ๓ - ํ ุํ ํ๐ - ํ๔  ุ๎๔ – ๏  ํมีนาคม ๎๑๒๑ 

วันทีไ ุํ ๓ุ ๔ุ ๎ ๑ – ๎๓ มษายน ๎๑๒๑ 

  

๑.  
การ
ดำนินการ
หลังจบการ
ฝຄกอบรม 

ผูຌรับทุนจัดทำขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนางานชิงนวัตกรรม 
ิงานดีไยว ละงานกลุมี ตามทีไกำหนดเวຌ฿นอกสารนบ ๏ ของประกาศ
สำนักงาน ก.พ. รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับ
ทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-based) 

ประจำป ๎๑๒๐ 

ภาย฿น ๏์ วัน  
นับจากวันสุดทຌาย 

ของการฝຄกอบรม 

คุณพรสิริ  
วงศ์อนันต์ 

ทร. ์-๎๑๐๓-

ํ๓ํ๓ 

หมายหตุ  กำหนดการ ละรูปบบการฝຄกอบรม ิ฿นสถานทีไ หรือ ออนเลน์ี อาจปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม 

 

QR CODE สำหรับกลุมเลน์ทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy-based) 

ประจำป ๎๑๒๐ 

กลุมยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม 

 

 

 

 


