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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

รื่อง  รับสมัครคัดลือกข้าราชการพลรือนสามัญพื่อรับทุนฝຄกอบรม 

พื่อพัฒนาข้าราชการพลรือนสามัญท่ีปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ 

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

 

                      ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝึกอบรม  
พืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ 
ฉะนั ๅน  อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ ิ๕ ี  หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน  
พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัครคัดลือก ละ
กำหนดวิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

      ํ. จำนวนทุนที่จัดสรร  
        จำนวน ๐๑ ทุน 
  

 ๎. ข้อผูกพัน฿นการรับทุน 

               ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาทำประยชน์฿หຌราชการตามสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา ๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

                 ๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมาทำประยชน์฿หຌกราชการตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงาน ก.พ. 
นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย 

 

                ๏. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดลือก 

                        ๏.ํ ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌดำรงตำหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการทีไ
ปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ๏ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร หรือระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิศษ 

  ๏.๎ ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาคตามผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุมจังหวัด ๑ ป ิพ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑ี หรือป็นขຌาราชการพลรือนสามัญทีไเดຌรับมอบหมายหรือป็นจຌาภาพหลัก
฿นการขับคลืไอนยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด/จังหวัดนัๅน โ ทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค 

  ๏.๏ ป็นผูຌมีอายุเมกิน ๑๑ ปบริบูรณ์ นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิํ๏ มีนาคม ๎๑๒๏ี 
    ๏.๐ หากคยเปศึกษาหรือฝึกอบรมดຌวยทุนรัฐบาล ิก.พ.ี มาลຌว ตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ
ลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิํ๏ มีนาคม ๎๑๒๏ี 

 

ิสำนาี 



๎ 

 

  ๏.๑ ตຌองเมคยป็นผูຌรับทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ 

฿นภูมิภาคมากอน 

  ๏.๒ มีความรูຌภาษาอังกฤษบืๅองตຌนสำหรับการสืไอสารขัๅนพืๅนฐาน 

  ๏.๓ ป็นผูຌมีระยะวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดการฝึกอบรมป็นวลา
เมนຌอยกวา ๎ ทา ของระยะวลาทีไเปฝึกอบรม  
 ๐.  การรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ ฿หຌกระทรวงมหาดเทยดำนินการรับสมัครละคัดลือกขຌาราชการทีไมีคุณสมบัติตามขຌอ ๏ 
จาก ํ๔ กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดละ ํ - ๏ ราย ดยผูຌเดຌรับการคัดลือก฿นตละกลุมจังหวัดจะตຌองมา
จากสวนราชการทีไตกตางกัน  รวมทัๅงสิ ๅน ๐๑ ราย ละคัดลือกผูຌเดຌรับการคัดลือกสำรองจำนวน  
๑ ราย ดยรียงตามลำดับทีไหในวาสมควรเดຌรับทุนกอนดຌวย  

  ๐.๎  ฿หຌกระทรวงมหาดเทย จຌงรายชืไอผูຌ เดຌรับการคัดลือก ละรายชืไอสำรองเปยัง
สำนักงาน ก.พ . ดยสงถึ ง กลุ มงานบริหารการสอบทุน  ศูนย์สรรหาละลือกสรร สำนักงาน ก.พ .  
ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภาย฿นวันที่ ํ๏ มีนาคม 
๎๑๒๏ พรຌอมอกสาร หลักฐาน ดังตอเปนีๅ 
   ิํี  บบสดงความจำนงสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝึกอบรม
พืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ 

   ิ๎ ี  หนังสืออนุญาต฿หຌสดงความจำนงสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือน
สามัญพืไอรับทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๎๑๒๏ จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัดตามบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๑  

   ิ๏ ี  หนังสือรับรองภารกิจประจำทีไรับผิดชอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด  
ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑.ํ 

   ิ๐ี  สำนาบัตรประจำตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ ละสำนาทะบียนบຌานของผูຌผาน  

การคัดลือก จำนวนอยางละ ํ ฉบับ 

  สำหรับผูຌทีไ เดຌรับการประกาศรายชืไอป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะตຌองขຌารับการฝึกอบรม  
หากสละสิทธิ หรือเมดินทางเปขຌารับการฝึกอบรม อาจทำ฿หຌสำนักงาน ก.พ. ฿นฐานะสวนราชการจຌาของทุน  
ละป็นผูຌประสานงานทุนดังกลาว ตຌองสียคา฿ชຌจาย฿นการยกลิก฿หຌกสถาบันผูຌจัดการฝึกอบรมของตางประทศดຌวย 

 ๑.  วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

  ๑.ํ  สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดลือกจากรายชืไอผูຌเดຌรับการคัดลือก ละรายชืไอสำรองทีไ
กระทรวงมหาดเทยจຌง ซึไงมีคุณสมบัติครบถຌวนตามทีไกำหนด฿นประกาศรับสมัคร 

  ๑.๎  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน  

      ๒. การจัดการฝຄกอบรม 

  สำนักงาน ก.พ. จะประสานงานพืไอจัดหลักสูตรฝึกอบรมป็นกลุม฿นสถาบันชัๅนนำทีไมี
ประสบการณ์ละความชีไยวชาญ฿นดຌานตาง โ ภาย฿ตຌรายละอียดครงสรຌางหลักสูตรทีไกำหนดตามอกสารนบ ํ 



๏ 

 

                   ๓.  การยืนยันการรับทุน 

    ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  

 

 ๔.  การทำสัญญา 

  ๔.ํ  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                         ๔.๎  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองจัดทำขຌอตกลงการรับทุนรัฐบาลเปฝึกอบรมตามบบทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนด หากผูຌรับทุนสละสิทธิการรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากำหนด 

   

 ๕. งื่อนเขการรับทุน 

  ๕.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการทีไป็นตຌนสังกัด  

฿นสวนภูมิภาค  
  ๕.๎  ผู ຌเด ຌร ับทุนจะตຌองสงหนังส ืออนุมัต ิต ัวบ ุคคล฿หຌด ินทางเปฝึกอบรม ฿นล ะ

ตางประทศจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด ฿หຌสำนักงาน ก.พ. กอนดินทางเปฝึกอบรม 

  ๕.๏ กรณีป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาล ก.พ. ิทุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรมี มากกวา ํ ทุน  
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง 

  ๕.๐  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองรายงานตัวพืไอรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
หากผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากำหนด 

                      ๕.๑ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขียนบทความป็นภาษาเทยทีไสดง฿หຌหในถึงการนำความรูຌละ
ประสบการณ์ทีไเดຌรับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์฿ชຌพืไอพัฒนาละปรับปรุงงานทีไรับผิดชอบ พรຌอมสงบทความ฿หຌ
สำนักงาน ก.พ. ภาย฿น ๏์ วันหลังจากสิๅนสุดการอบรม ทัๅงนีๅ บทความดังกลาวป็นงานกลุมสนอดยผูຌรับทุนทีไมา
จากกลุมจังหวัดดียวกัน รายละอียดตามอกสารนบ ๎ 

  ๕.๒  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมกิจกรรมตาง โ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  

  ๕.๓ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมหลักสูตรการอบรมรຌอยละ ํ์์ 

  ๕.๔ หากผูຌเดຌรับทุนมิเดຌดำนินการตามขຌอ ๕.ํ – ๕.๓ สำนักงาน ก.พ. จะนำเปป็นขຌอมูล 

฿นการประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของสวนราชการทีไผูຌเดຌรับทุนสังกัด฿นปตอเป 

 

 ํ์. การพิกถอนการ฿ห้ทุน 

                        ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
                   ํ์ .ํ   เมมีหนังสืออนุมัติตัวบุคคล฿หຌดินทางเปอบรม ณ ตางประทศจากหัวหนຌา 

สวนราชการจຌาสังกัด 

 ํ์.๎  ป็นผูຌขาดคุณสมบัติตามขຌอ ๏ 

 ํ์.๏  หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 



๐ 

 

                         ํ .์๐  ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

 ํ์.๑  หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปฝึกอบรม                  

    
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๎๓  มกราคม  พ.ศ. ๎๑๒๏ 
 

ิลงชืไอี                 ศรีสมร  กสิศิลป์ 
 

 (นางศรีสมร  กสิศิลป์) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  

ลขาธิการ ก.พ. 

      
สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



อกสารนบ ํ 

ครงสรา้งหลักสูตรทุนฝຄกอบรมพื่อพัฒนาข้าราชการพลรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค   
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

Module ประดในการรียนรู้ สถานที่/ระยะวลา ึ 

ํ ภาควิชาการ 
การสริมสรຌางองค์ความรูຌ  
(Knowledge-based 

Building)  
 

ํ. การพัฒนาอยางยัไงยืน (Sustainable 

Development) 

๎. ศรษฐกิจดิจิทัลละการสรຌางสรรค์
นวัตกรรม (Digital Economy and 

Innovation) 

๏. การสรຌางมูลคาพิไมทางการทองทีไยวละ
การบริการ ิValue added Creation for 

Tourism and Service) 

๐. นวัตกรรมการกษตรละอาหาร 
(Innovative Agriculture and Food) 

ประทศเทย 

วันทีไ ๔ - ํ๎  
มิถุนายน ๎๑๒๏ 

ิ๑ วันี 
 

 

๎ ภาคการศึกษาดูงาน 

การสริมสรຌางประสบการณ์ 

การรียนรูຌ฿นสถานทีไจริง 
(Experience-based Learning)  

ศึกษาดูงาน฿นประดในนืๅอหาทีไสอดคลຌองกับ
หัวขຌอการรียนรูຌการอภิปราย฿นสวนของ 
module ํ ดยมุงนຌนการศึกษา  
Best Practices ของหนวยงานทีไประสบ
ความสำรใจทัๅงภาครัฐละภาคอกชน  
พืไอนำความรูຌละประสบการณ์หลานัๅน 

มาปรับ฿ชຌกับงานทีไรับผิดชอบ 

ตางประทศ ** 

กลุมที่ ํ  
วันทีไ ๎๎ - ๎๒ 

มิถุนายน ๎๑๒๏  
ิ๑ วัน ๐ คืนี 

กลุมที่ ๎ 

วันทีไ ๎๕ มิถุนายน -  
๏ กรกฎาคม  ๎๑๒๏  

ิ๑ วัน ๐ คืนี 
๏ ภาคการนำสนอผลการ
รียนรู้ 
การลกปลีไยนองค์ความรูຌละ 

การนำสนอครงการ  
ิKnowledge Sharing and 

Project Presentation) 

ํ. สรุป สะทຌอน ละนำสนอ 

ผลการรียนรูຌจากการศึกษาดูงาน 

฿นตางประทศ ิงานกลุมี  
๎. นำสนอผลการรียนรูຌพืไอการพัฒนางาน 
ิงานกลุมดยบงตามกลุมจังหวัดี 

ประทศเทย 

วันทีไ ํ๒ - ํ๓ 
กรกฎาคม ๎๑๒๏ 

ิ๎ วันี 
 

* ระยะวลา฿นการดำนินการจัดหลักสูตรอาจมีการปลี่ยนปลงตามความหมาะสม 

 

** สำนักงาน ก.พ. จะป็นผูຌรับผิดชอบบงกลุมผูຌรับทุนที่จะดินทางเปฝึกอบรม฿นสวนของ Module ๒: 

การสริมสรຌางประสบการณ์การรียนรูຌ฿นสถานที่จริง (Experience-based Learning) ฿นตางประทศ 

 



อกสารนบ ๎ 

รูปบบการขียนบทความ 

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

นืๅอหา 
นำสนอนวคิด มุมมองของตนองดยการนำความรูຌละประสบการณ์  
จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ ฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอ 

การปลีไยนปลง ดยขຌอสนอดังกลาวอาจป็นรืไองกีไยวกับนยบาย ระบบ 
กระบวนการ ขัๅนตอน ทคนิค ทัๅงนีๅ ขຌอสนอดังกลาวอาจมุงนຌนการปรับปรุงละ
พัฒนาฉพาะสวนราชการทีไ ขຌ าราชการผูຌ รับทุนสังกัด หรือผลกระทบตอ 

ภาคราชการ฿นภาพรวมกใเดຌ 
 

ความยาว หนຌากระดาษ A๐ จำนวนเมนຌอยกวา ๏ หนຌา ตเมกิน ๑ หนຌา 
 

ตัวอักษร ภาษาเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ํ๒ 
 

ว้นบรรทัด Single 
 

กำหนดสง บทความจะตຌองสงภาย฿น ํ ดือน นับจากวันสุดทຌายของหลักสูตรทุนฝึกอบรม  
  ทัๅงนีๅ บทความจะป็นงานกลุมดยบงตามกลุมจังหวัด 
 

วิธีสง  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองสงบทความกลับมายังสำนักงาน ก.พ. ทัๅง ๎ ชองทาง ดังนีๅ 
ํ. บทความต้นฉบับจริง ิทางเปรษณีย์ี 
ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 

  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ 
  ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี 
  จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 

  ดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด/ หัวหนຌาหนวยงานที่ทียบทา  

ละ 

๎. เฟล์บทความดยสงมา฿นรูปบบเฟล์ Microsoft Word 

 E-mail: ronarong@ocsc.go.th  
 

จ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. นายรณรงค์ ศุภรัศมี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
    ทรศัพท์: ์๎-๑๐๓-ํ๓์๎ 

    ทรสาร: ์๎-๑๐๓-ํ๓๏๐ 

mailto:ronarong@ocsc.go.th

