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ประกาศคณะกรรมการดำนินการคัดลือกบุคลากรภาครฐั  
พืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

รืไอง  รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนฝຄกอบรม 

พืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ประจำป ๒๑๒๐ 

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

 ตามทีไเดຌมีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันทีไ ๎๎ ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๒๐ รืไอง รับสมัครคัดลือก
ขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี 
ประจำป ๎๑๒๐ จำนวน ๕์ ทุน นัๅน  

 บัดนีๅ สำนักงาน ก.พ. เดຌดำนินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนดังกลาว 
สรใจรียบรຌอยลຌว จึงขอประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนฝຄกอบรม พืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ 
ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐ ดังตอเปนีๅ  

ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  

ครงการศึกษาละพัฒนาตຌนบบระบบบัญชีขຌอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog)            
ละระบบนามานุกรม (Directory Services) 

 ลำดับทีไ        ชืไอ – นามสกุล    สังกัด  

    ํ    นายอดิศักดิ์ ดำพลงาม สำนักงานสถิติหงชาติ 
  ๎ นายสมา  วิมุกตะลพ สำนักงานสถิติหงชาติ 
  ๏ นางสาวสาวรัตน์  ดชทศ สำนักงานสถิติหงชาติ   

  ๐ นางสาวรุจิรา  พรมมาตย์ สำนักงานสถิติหงชาติ   

  ๑ นางสาววิชญาดา  ฉมศรี สำนักงานสถิติหงชาติ 
  ๒ นางสาวสภิดา   ฉิมสง สำนักงานสถิติหงชาติ 
  ๓ นางสาวธมล ยังวิจิตร สำนักงานสถิติหงชาติ 
  ๔ นายจตณัฐ   ลิขิตสุขผดุง สำนักงานสถิติหงชาติ 
  ๕ นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทร์ดง สำนักงานสถิติหงชาติ 
  ํ์ นางสาวพใญพักษ์ ขใมพชร สำนักงานสถิติหงชาติ 
  ํํ นางสาวอัจฉราพร วงศ์พันธุ์ สำนักงานสถิติหงชาติ 
  ํ๎ นางสาวรุงนภา ทวีชัย สำนักงานสถิติหงชาติ 
 

   

/ยุทธศาสตร์... 



 
๎ 

 

ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยละนวัตกรรม 

ครงการการขับคลืไอนนยบายพืไอป้าหมาย SDGs 

 ลำดับทีไ        ชืไอ – นามสกุล    สังกัด 

  ํ นางสาวสุกัญญา อามีน  สำนักงานการวิจัยหงชาติ 
  ๎ นายสุชัช ศุภวัฒนาจริญ สำนักงานการวิจัยหงชาติ 
  ๏ นายสรศักดิ์ ฿จตุຌย  สำนักงานการวิจัยหงชาติ 
  ๐ นางสาวอนุตตรา นวมถนอม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  ๑ วาทีไรຌอยตรีสุรัตน์ หงษ์จันทร์ สำนักงานปรมาณูพืไอสันติ 
  ๒ นางสาวรพีพรรณ สงกระจาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
      วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม 

  ๓ นางสาวปัทมา อุปพงษ์  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
      วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม 

  ๔ นางสาววรรณณี สนทวีสุข สำนักงานการวิจัยหงชาติ 
  ๕ นางสาวฤดีพร ลางคุลานนท์ สำนักงานการวิจัยหงชาติ 
  ํ์ นางสาวพรรนิดา สิงห์ทอง สำนักงานการวิจัยหงชาติ 
  ํํ นางสาวรัตติญา ขียวทอง สำนักงานปรมาณูพืไอสันติ 
  ํ๎ นายสรรสริญ ยานะพันธุ์ สำนักงานปรมาณูพืไอสันติ 
  ํ๏ นางสาวยุคลธร ตชะวนากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
      วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม 

  ํ๐ นางสาวกิตติยา ปลืๅม฿จ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  ํ๑ นางสาวอบอืๅอ อิไมวิทยา กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ  
ครงการพัฒนาระบบจัดการผังนๅำบบอัตนมัติพืไอการบริหารจัดการทรัพยากรนๅำทีไยัไงยืน 

 ลำดับทีไ           ชืไอ – นามสกุล   สังกัด 

  ํ    นางสาวกาญจนวรรณ นิลกลัด สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ 
  ๎ นายนิพัทธ์ ทองประเพ สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ 
  ๏ นายสิรณัฐ นาคทับ  สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ 
  ๐ นางสาววาสนา จันทร์ดง สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ 
  ๑ นายศิระพิสิษฐ์ พัฒนพงศ์อนันต์ สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ 
  ๒ นางสาวนิรบล รจนธนากร สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ 
  ๓ นางสาวอัญมณี ออนสຌมกริต สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ 
  ๔ นายอุดมศักดิ์ มีชค  สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ 

/ยุทธศาสตร์... 



 
๏ 

   

ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. 
ครงการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการละบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 

 ลำดับทีไ           ชืไอ – นามสกุล   สังกัด 

ํ นางสาวศุภมณี ธนารักษ์   สำนักงาน ก.พ.ร. 
๎ นางสาวภัทรพิชญ์ นะออน   สำนักงาน ก.พ.ร. 
๏ นางสาวขวัญกมล ศาสตระรุจิ  สำนักงาน ก.พ.ร. 
๐ นางสาวสรธารา ทองตอ   สำนักงาน ก.พ.ร. 
๑ นายกฤตพน ชูศรี   สำนักงาน ก.พ.ร. 
๒ นายนลิน นิลผึๅง   สำนักงาน ก.พ.ร. 
๓ วาทีไรຌอยตรีอนันต์ สิทธิวัฒนานนท์ สำนักงาน ก.พ.ร. 
๔ นางสาวทิพยรัตน์ วงษ์สงา   สำนักงาน ก.พ.ร. 
๕ นางสาวพรรณลดา ฉากทองคำ  สำนักงาน ก.พ.ร. 
ํ์ นางสาวสรญา ขาวสวาง  สำนักงาน ก.พ.ร. 
ํํ นางสาวศุภานัน ฉลิมชัย   สำนักงาน ก.พ.ร. 
ํ๎ นายอินกวี   สุภานันท์  สำนักงาน ก.พ.ร. 
ํ๏ นายณัฐบดี มีดชประสริฐ  สำนักงาน ก.พ.ร. 
ํ๐ นายภูพงัน ดาวกระจาย  สำนักงาน ก.พ.ร. 
ํ๑ นายอุกฤษฎ์ สุวรรณประภา  สำนักงาน ก.พ.ร. 

 

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ครงการการการปรับปรุงระบบทคนลยีสารสนทศพืไอการประกาศราชกิจจานุบกษา 

 ลำดับทีไ           ชืไอ – นามสกุล    สังกัด 

  ํ    นางสาวบญจรัตน ์ ทนทอง สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๎ นางสาวนิชานาถ ฉิมภักดี  สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๏ นางสาวณัฐฐิรา ชัชจิรากุลรจน ์ สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๐ นายธีรพงศ์ รืองขำ  สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๑ นางจินตนา งามภูมิ  สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๒ นางสาวนงนุช จงจริญสมบัติ สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๓ นางสาวชุลีกร สุขทน  สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๔ นางสาวปาจรีย์   จมจักษุ สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๕ นายสรรเชย มุกดาสนิท สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ํ์ นางสาวพัชรินทร์   สนตรง  สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

 อนึไง ฿นกรณีทีไมีผูຌเดຌรับการจัดสรรทุนพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอพิไมติมตอเป 
  

    /ทัๅงนีๅ... 



 
๐ 

  

 ทัๅงนีๅ ขอ฿หຌผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดำนินการดังตอเปนีๅ 
 ํ. ยืนยันการรับทุนรัฐบาลฯ ิทุนฝຄกอบรมี ภาย฿น ๑ วันนับจากวันทีไประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนฝຄกอบรมฯ ตามขัๅนตอนการดำนินการสำหรับผูຌมีสิทธิรับทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนา
ประทศ ิStrategy – based) ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๐ รายละอียดตามอกสารนบ 

 ๎. ขຌารวมการประชุมชีๅจงการตรียมความพรຌอมกีไยวกับทุนฝຄกอบรมฯ ตามวัน วลาทีไ
กำหนดตามอกสารนบ  
 ๏. ตรียมอกสารละกรอกบบฟอร์ม พื ไอ ทำส ัญญาร ับท ุน รัฐบาล  รายละอียด 

ตามอกสารนบ 
 

 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 ทีไกีไยวชຌองกับทุนฝຄกอบรมตามทีไสำนักงาน 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... 



 
๑ 

  

 ๎. หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

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

 ๐. หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการฝຄกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนาถูกตຌอง 
 

 
 

ินายสมชาย  การดีี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๎๑๒๑ 
 

        ิลงชืไอี         ชุติมา  หาญผชิญ 
 

 (นางชุติมา  หาญผชิญ) 

รองลขาธิการ ก.พ.  
ประธานกรรมการ 

      

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 

 

 



 

ขัๅนตอนการดำนินการ 
สำหรับผูຌมีสิทธิรับทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy-based) 

ประจำป ๒๑๒๐ 

ขัๅนตอน รายละอียดการดำนินการ 
ดำนินการ 

ภาย฿น 
การติดตอ 

ํ. 
การยืนยัน
รับทุน 

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

ํ.๒ การขຌากลุมเลน์ 
ผูຌทีไยืนยันรับทุนฝຄกอบรมฯ ปรดสกน QR Code ตามภาพทຌาย
ตารางละขຌารวมกลุมเลน์พืไอการติดตอสืไอสารกีไยวกับการ
ฝຄกอบรม 

ภาย฿น ๑ วัน  
หลังจากประกาศ 

รายชืไอผูຌมีสิทธิ 
รับทุน 

ํ.ํ 

คุณณิชชารีย์  
กຌอนจันทร์ทศ  
ทร ์-๎๑๐๓-

๎์๓๕ ละ 

ํ.๎ 

คุณพรสิริ  
วงศ์อนันต์ 

ทร. ์-๎๑๐๓-

ํ๓ํ๓ 

๒. 
ตรียม
อกสารพืไอ
ทำสัญญา 

รับทุน 

๒.ํ กรอกขຌอมูล฿นอกสารละจัดสงเฟล์อกสารประกอบการทำ
สัญญารับทุนรัฐบาล ดังนีๅ 

อกสารทีไสำนักงาน ก.พ. จัดสง฿หຌทาง 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 

อกสารประกอบการทำสัญญา 
๓. สำนาบัตรประชาชน  หรือบัตรขຌาราชการของผูຌรับทุนละ 

คูสมรส อยางละ ๎ ชุด 

๔. สำนาทะบียนบຌานของผูຌรับทุนละคูสมรส อยางละ ๎ ชุด  

๕. สำนาทะบียนสมรสหรือทะบียนหยา จำนวน ๎ ชุด   
ํ์. หลักฐานการปลีไยนชืไอ-สกุลของผูຌรับทุนละคูสมรส ิถຌามีี 

จำนวน ๎ ชุด   
ํํ. สำนา฿บมรณบัตร ิกรณีคูสมรสสียชีวิตี จำนวน ๎ ชุด 

ํ๎. สำนาหนຌาสมุดบัญชีงินฝากธนาคาร จำนวน ํ ชุด 

ํ๏. งินคาอากรสตมป์ จำนวน ๎์ บาท 

 

จัดสงอกสาร
ทัๅงหมดมายัง 

สำนักงาน ก.พ. 
ภาย฿นวันทีไ  

๎๑ กุมภาพันธ์ 
๎๑๒๑ 

 

ิหลังทำสัญญา 

รับทุน฿นวันทีไ  
๎๎ กุมภาพันธ์ 

๎๑๒๑ี 
 

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 

๒.๒ สถานทีไทำสัญญารับทุน  
ผานสืไออิลใกทรอนิกส์ ิZOOM) 

 

วันทีไ 
๎๎ กุมภาพันธ์ 

๎๑๒๑ 

คุณจารุวรรณ  
กตุกีรติกาล    

๏.  
กิจกรรม
กอนการ
ฝຄกอบรม  

๏.ํ กิจกรรมการประชุมชีๅจงการตรียมความพรຌอมกีไยวกับทุน
ฝຄกอบรมผานสืไออิลใกทรอนิกส์ ิZOOM) 

ผูຌมีสิทธิรับทุนขຌารวมกิจกรรมการประชุมชีๅจงการตรียมความ
พรຌอมกีไยวกับทุนฝຄกอบรม  
ิMeeting ID: ้โไ ็แ6ใ โ้็่ Passcode: เแ็ใเ5ี 
฿นวันทีไ ๎๎ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๑ วลา ์๕.์์ – ํ๒.์์ น.  
์๕.์์ น.  ปຂดหຌองประชุม 

์๕.๏์ - ํํ.์์ น.  ชีๅจงภาพรวมหลักสูตร การทำสัญญา ละ
การบิกจายงินทุน 

วันทีไ ๎๎ 

กุมภาพันธ์ ๎๑๒๑ 

 

คุณพรสิริ  
วงศ์อนันต์ 

ทร. ์-๎๑๐๓-

ํ๓ํ๓ 

ละ 

คุณจารุวรรณ  
กตุกีรติกาล    

ทร. ์-๎๑๐๓-

๎์๏๒ หรือ  
์-๎๑๐๓-ํ์์์ 

ตอ ๒ํ๒๎  

 ๏.๒ การทำสัญญารับทุน 

฿นวันทีไ ๎๎ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๑  
วลา ํํ.์์ - ํ๒.์์ น.  ทำสัญญารายกลุม ดຌวยชองทางการ
ประชุมผานสืไออิลใกทรอนิกส์ (ZOOM)  
ิMeeting ID: ้โไ ็แ6ใ โ้็่ Passcode: เแ็ใเ5ี 
หมายหตุ 
-ผูຌมีสิทธิรับทุนนำประกาศสำนักงาน ก.พ. รืไอง รายชืไอผูຌมีสิทธิรับ
ทุน ขออนุญาตสวนราชการตຌนสังกัดขຌารวมกิจกรรมการประชุม
ชีๅจงการตรียมความพรຌอมกีไยวกับทุนฝึกอบรม 



๏ 

 

ขัๅนตอน รายละอียดการดำนินการ 
ดำนินการ 

ภาย฿น 
การติดตอ 

-กรณีทีไทานเมสามารถขຌารวมกิจกรรมการประชุมชีๅจงการตรียม
ความพรຌอมกีไยวกับทุนฝึกอบรมเดຌจะตຌองทำหนังสือจຌงหตุผล
มายังสำนักงาน ก.พ. ละจะตຌองติดตอจຌาหนຌาทีไพืไอลงนาม฿น
สัญญารับทุนรัฐบาลกอนวันทีไ ํ๘ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๑ 

 ๏.๏ การทำรืไองลารับทุนกับสวนราชการ 

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

หลังจากทำสัญญา
รับทุนประมาณ  

ํ สัปดาห์ 
 

 ๏.๐ การบิกคา฿ชຌจายสำหรับทุนฝຄกอบรม 

กลุมงานคลัง ชัๅน ๒ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
 

คุณธิดารัตน์  
หลอหิรัญ 

ทร. ์-๎๑๐๓-

ํ๐๔ํ 

accts@ocsc.go.th 

๐. 
กำหนดการ
ฝຄกอบรม 

๐.ํ  ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน 

- วันทีไ ๎ ๔ กุมภาพันธ์ ๎ ๑๒๑  

- วันทีไ ํ  - ๏ุ ๓ - ํ ุํ ํ๐ - ํ ๔ุ ๎ ํ - ๎๑ุ ๎ ๔ – ๏ํ มีนาคม ๎๑๒๑ 

- วันทีไ ํ ุ ๐  ุ๔ุ ํ๔ุ ๎ ๎ ละ ๎ ๕ มษายน ๎ ๑๒๑ 

- วันทีไ ๕ ละ ๎๏ พฤษภาคม ๎ ๑๒๑ 

๐.๒ ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

- วันทีไ ๎ ๔ กุมภาพันธ์ ๎ ๑๒๑ 

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

- วันทีไ ํ ุ ๓  ุ๔ุ ๎๑ – ๎ ๓ มษายน ๎๑๒๑ 

๐.๏ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคณุภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอ
สิไงวดลຌอม 

- วันทีไ ๎ ๔ กุมภาพันธ์ ๎ ๑๒๑ 

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

  



๐ 

 

ขัๅนตอน รายละอียดการดำนินการ 
ดำนินการ 

ภาย฿น 
การติดตอ 

- วันทีไ ๎ ๓ มษายน ๎๑๒๑ 

- วันทีไ ํ ํ ละ ํ ๔ พฤษภาคม ๎๑๒๑ 

๐.๐ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ - สำนักงาน ก.พ.ร. 

- วันทีไ ํ  - ๏ุ ๔ - ํ ุ์ ํ๑ - ํ ๓ุ ๎ ๎ - ๎๐ุ ๎ ๕ – ๏ํ มีนาคม ๎๑๒๑ 

- วันทีไ ํ ๔ – ๎ ุ๎ ๎ ๔ – ๎๕ มษายน ๎๑๒๑ 

- วันทีไ ํ ๔ - ๎์ พฤษภาคม ๎๑๒๑ 

๐.๑ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ - สำนักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

- วันทีไ ๎ ุ ๐  ุ๓ุ ๕ุ ํ ุํ ํ๐ุ ํ ๒ุ ํ ๔  ุ๎ ุํ ๎ ๏  ุ๎๑ุ ๎ ๔ ละ ๏์ 

มีนาคม ๎๑๒๑ 

- วันทีไ ํ  ุ๐  ุ๓ ุ๔  ุํ ุํ ํ ๔  ุ๎ ุ์ ๎ ุ๎ ๎ ๑  ุ๎ ๓ ละ ๎ ๕ มษายน ๎๑๒๑ 

- วันทีไ ๎ ุ ๒  ุ๕ุ ํํ ละ ํ๔ พฤษภาคม ๎๑๒๑ 

- วันทีไ ํ ๑ มิถุนายน ๎ 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 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

QR CODE สำหรับกลุมเลน์ทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy-based) 

ประจำป ๒๑๒๐ 

 

กลุมทีไ ํ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน – กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

 

 

 

 

กลุมทีไ ๎ ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม 

 

 

 

 

กลุมทีไ ๏ ยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางการติบตบนคุณภาพชีวิตทีไป็นมิตรตอสิไงวดลຌอม – สำนักงานทรัพยากรนๅำ
หงชาติ 
 

 

 

 

กลุมทีไ ๐ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ - สำนักงาน ก.พ.ร. 
 

 

 

 

กลุมทีไ ๑ ยุทธศาสตร์ดຌานการปรับสมดุลละพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ - สำนักลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
 


