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ประกาศสํานักงาน ก.พ. 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนฝ!กอบรม 
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร%พัฒนาประเทศ (Strategy-based) สําหรับข�าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) 
 -------------------------------------------- 

 
                      ด�วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝ"กอบรม  
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร&พัฒนาประเทศ (Strategy-based) สําหรับข�าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แหBงพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. วBาด�วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือก และกําหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ&การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังตBอไปนี้ 
 

      ๑. จํานวนทุนท่ีจัดสรร  
        จํานวน ๒๐ ทุน 
  

 ๒. ข�อผูกพันในการรับทุน 
               ๒.๑ ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาทําประโยชน&ให�ราชการตามสัญญาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
เปLนระยะเวลาไมBน�อยกวBา ๒ เทBาของระยะเวลาท่ีได�รับทุน 
                 ๒.๒ กรณีผู�ได�รับทุนไมBกลับมาทําประโยชน&ให�แกBราชการตามสัญญาท่ีได�ทําไว�กับสํานักงาน 
ก.พ. นอกจากจะต�องชดใช�เงินทุนท่ีได�จBายไปแล�วท้ังสิ้น ยังจะต�องชดใช�เงินอีก ๒ เทBาของจํานวนเงินทุนดังกลBาวให�
เปLนเบ้ียปรับอีกด�วย 

 

                ๓. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                        ๓.๑ เปLนข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหนBงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและ
ปฏิบัติราชการในระดับปฏิบัติการมาแล�วไมBน�อยกวBา ๓ ป6 นับถึงวันกําหนดสBงรายชื่อให�สํานักงาน ก.พ. (วันท่ี ๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๑) หรือ 
  ๓.๒ เปLนข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหนBงประเภทวิชาการระดับระดับชํานาญการ 
มีอายุไมBเกิน ๔๕ ป6บริบูรณ& นับถึงวันกําหนดสBงรายชื่อให�สํานักงาน ก.พ. (วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) หรือ 
  ๓.๓ เปLนข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหนBงประเภทวิชาการระดับระดับชํานาญการพิเศษ 
มีอายุไมBเกิน ๕๕ ป6บริบูรณ& นับถึงวันกําหนดสBงรายชื่อให�สํานักงาน ก.พ. (วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)  
 

 
(สําเนา) 



๒ 

 

  ๓.๔ เปLนผู� ท่ี ได�รับมอบหมายงานท่ีขับเคลื่อนและสนับสนุนยุทธศาสตร&ชาติ ๒๐ ป6 
(ยุทธศาสตร&ท่ี ๒ ด�านการสร�างความสามารถในการแขBงขัน หรือยุทธศาสตร&ท่ี ๓ ด�านการพัฒนาและเสริมสร�าง
ศักยภาพคน หรือยุทธศาสตร&ท่ี ๖ ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ) และ/หรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ยุทธศาสตร&ท่ี ๑ การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย& หรือ
ยุทธศาสตร&ท่ี ๓ การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแขBงขันได�อยBางม่ันคง) และ/หรืออุตสาหกรรมเดิมท่ีมี
ศักยภาพ (S-Curve) และ/หรืออุตสาหกรรมใหมB (New-S-Curve)  
    ๓.๕ หากเคยไปศึกษาหรือฝ"กอบรมด�วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล�ว ต�องกลับมาปฏิบัติราชการ
แล�วไมBน�อยกวBา ๑ ป6 นับถึงวันกําหนดสBงรายชื่อให�สํานักงาน ก.พ.    
  ๓.๖ มีความรู�ภาษาอังกฤษดีพอท่ีจะไปฝ"กอบรมในตBางประเทศ 
  ๓.๗ เปLนผู�มีระยะเวลาสําหรับการปฏิบัติราชการชดใช�ทุนหลังสิ้นสุดการฝ"กอบรมเปLนเวลา
ไมBน�อยกวBา ๒ เทBา ของระยะเวลาท่ีไปฝ"กอบรม  
 ๔.  การรับสมัครคัดเลือก 
  ๔.๑ ให�กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกข�าราชการท่ีมีคุณสมบัติตาม
ข�อ ๓ จํานวน ๒๐ ราย และคัดเลือกผู�มีสิทธิรับทุนสํารองไมBเกิน ๕ ราย โดยเรียงตามลําดับคะแนน  
  ๔.๒  ให�กระทรวงอุตสาหกรรม แจ�งรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือก และรายชื่อสํารองไปยัง
สํานักงาน ก.พ. โดยสBงถึง กลุBมงานบริหารการสอบทุน ศูนย&สรรหารและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ.  
เลขท่ี ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท& ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
พร�อมเอกสาร หลักฐาน ดังตBอไปนี้ 
   (๑)  แบบแสดงความจํานงสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนฝ"กอบรม
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร&พัฒนาประเทศ (Strategy-based) สําหรับข�าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําป6
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) 
   (๒ )   หนังสืออนุญาตให�แสดงความจํานงสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญ  
เพ่ือรับทุนฝ"กอบรมเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร&พัฒนาประเทศ (Strategy-based) สําหรับข�าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากหัวหน�าสBวนราชการเจ�าสังกัดตามแบบฟอร&ม สนง.ก.พ. ๕ 
   (๓)   หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการจากหัวหน�าสBวนราชการ เจ�าสังกัด  
ตามแบบฟอร&ม สนง. ก.พ. ๕.๑ 
   (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�ผBาน 
การคัดเลือก จํานวนอยBางละ ๑ ฉบับ 
  สําหรับผู�ท่ีได�รับการประกาศรายชื่อเปLนผู�มีสิทธิได�รับทุน จะต�องเข�ารับการฝ"กอบรม หากสละสิทธิ 
หรือไมBเดินทางไปเข�ารับการฝ"กอบรม อาจทําให�สํานักงาน ก.พ. ในฐานะสBวนราชการเจ�าของทุน และเปLน 
ผู�ประสานงานทุนดังกลBาว ต�องเสียคBาใช�จBายในการยกเลิกให�แกBสถาบันผู�จัดการฝ"กอบรมของตBางประเทศด�วย 
 

 



๓ 

 

 ๕.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ%การตัดสิน 
  ๕.๑  สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือก และรายชื่อสํารองท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมแจ�ง ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร 
  ๕.๒  สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู�มีสิทธิได�รับทุนเทBานั้น 
      ๖. การจัดการฝ!กอบรม 
  สํานักงาน ก.พ. จะประสานงานเพื่อจัดหลักสูตรฝ"กอบรมในสถาบันชั้นนําในประเทศหรือ
ตBางประเทศท่ีมีประสบการณ&และความเชี่ยวชาญในด�านตBาง ๆ ภายใต�กรอบหลักสูตรที่กําหนด โดยจัดฝ"กอบรม
เปLนกลุBม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 
  

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

  

 ๘.  การทําสัญญา 

  ๘.๑  ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
                         ๘.๒  ผู�มีสิทธิได�รับทุนต�องจัดทําข�อตกลงการรับทุนรัฐบาลไปฝ"กอบรมตามแบบท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด หากผู�รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทําสัญญารับทุน ผู�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามท่ีสัญญากําหนด 

   

 ๙. เง่ือนไขการรับทุน 
  ๙.๑ ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ สBวนราชการที่เปLนต�นสังกัด
หลังจากสิ้นสุดการฝ"กอบรมเปLนระยะเวลาไมBน�อยกวBา ๒ เทBา ของระยะเวลาท่ีรับทุน  

  ๙.๒  ผู�ได�รับทุนจะต�องสBงหนังสืออนุมัติตัวบุคคลให�เดินทางไปฝ"กอบรมในและตBางประเทศ 
จากหัวหน�าสBวนราชการเจ�าสังกัด ให�สํานักงาน ก.พ. กBอนเดินทางไปฝ"กอบรม 
  ๙.๓ กรณีเปLนผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝ"กอบรม) มากกวBา ๑ ทุน  
ผู�ได�รับทุนจะต�องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 

  ๙.๔  ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
หากผู�รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทําสัญญารับทุน ผู�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามท่ีสัญญากําหนด 
                      ๙.๕ ผู�ได�รับทุนจะต�องเขียนบทความเปLนภาษาไทยพร�อมท้ังจัดทําข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีชี้ให�เห็นถึงการนําความรู�และประสบการณ&ท่ีได�รับจากการฝ"กอบรมมาประยุกต&ใช�เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงาน 
ท่ีรับผิดชอบ ให�สํานักงาน ก.พ. ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรมวันสุดท�าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ 

  ๙.๖  ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องเข�ารBวมกิจกรรมตBาง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
  ๙.๗ ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องเข�ารBวมหลักสูตรการอบรมร�อยละ ๑๐๐ 
  ๙.๘ หากผู�มีสิทธิรับทุนมิได�ดําเนินการตามข�อ ๙.๕ – ๙.๗ สํานักงาน ก.พ. จะนําไปเปLน

ข�อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของสBวนราชการท่ีผู�ได�รับทุนสังกัดในป6งบประมาณถัดไป 

 



 

 ๑๐. การเพิกถอนการ
                        ก.พ. จะพิจารณ
             ๑๐.๑  ไมBมีหน
สBวนราชการเจ�าสังกัด 
 ๑๐.๒  เปLนผู�ขา
 ๑๐.๓  หลีกเลี่ย
                         ๑๐.๔  เปLนผู�มีค
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 ๑๐.๕  หลีกเลี่ย
    
 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

 

๔ 

นการให�ทุน 
ารณาเพิกถอนการให�ทุนแกBผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใด
Bมีหนังสืออนุมั ติตัวบุคคลให� เดินทางไปอบรม ณ ตBา

Lนผู�ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓ 
ีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามท่ีสํา
Lนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไมBอยูBในมาตรฐาน หรือไมBเหม

ีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ"กอบ

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๖   กันยาย
ชรว 

(ลงชื่อ)             ภาณุ  สังขะวร
(นายภาณุ  สังขะ

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัต
เลขาธิการ ก.

ิเศษ 

ณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 ตBางประเทศจากหัวหน�า 

มท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
ไมBเหมาะสม หรือไมBประพฤติตน 

ฝ"กอบรม                  

กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑     

ขะวร 
สังขะวร) 
ฏิบัติราชการแทน 

.พ. 



เอกสารแนบ ๑ 

 

กรอบหลักสูตรทุนฝ�กอบรมเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร�พัฒนาประเทศ (Strategy-based)  
สําหรับข/าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) 

********************************* 
Module ประเด็นการเรียนรู/ สถานท่ี ระยะเวลา 

Module ๑  
การเตรียมตัวและ 
การปรับความรู�พ้ืนฐาน 
(Knowledge-based 
Building) 

- Entrepreneurship 
- Startup Business 
- Digital Technology 
- Data Analytics 

ประเทศไทย ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓, ๔, ๖, ๗ และ  
๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

Module ๒ 
การศึกษาดูงาน 
ในตKางประเทศ 
(Experience-based 
Learning) 

ศึกษาดูงานในประเด็น
เนื้อหาท่ีสอดคล�องกับ
หัวข�อการเรียนรู�การ
อภิปรายในสKวนของ 
module ๑ โดยมุKงเน�น
การศึกษา Best 
Practices ของหนKวยงาน
ท่ีประสบความสําเร็จท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือนําความรู�และ
ประสบการณ\เหลKานั้น 
มาปรับใช�กับงานท่ี
รับผิดชอบ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๙ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  
(๕ คืน ๖ วัน) 

Module ๓  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�
องค\ความรู�และ 
ประสบการณ\จาก
การศึกษาดูงาน 
(Knowledge Sharing) 
และการนําเสนอผล 
การนําองค\ความรู�จาก
หลักสูตรไปสูKการปฏิบัติ 
(Presentation) 

- Knowledge Sharing 
- Project Presentation 
 
หมายเหตุ 
ผู�เข�าอบรมจะต�องสKง  
paper ท่ีจะใช�นําเสนอ
ผลการเรียนรู�ให� 
ทีมอาจารย\ท่ีปรึกษา
ภายในวันท่ี ๙  
มกราคม ๒๕๖๒ 

ประเทศไทย ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
และ  

๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

 



เอกสารแนบ ๒ 

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

เน้ือหา 
นําเสนอแนวคิด มุมมองของตนเองโดยการนําความรู�และประสบการณ� 
จากการฝ!กอบรมมาประยุกต� ใช� กับงานราชการและจัดทําเป&นข�อ เสนอ 
การเปล่ียนแปลง โดยข�อเสนอดังกล)าวอาจเป&นเร่ืองเก่ียวกับนโยบาย ระบบ 
กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค ท้ังน้ี ข�อเสนอดังกล)าวอาจมุ)งเน�นการปรับปรุงและ
พัฒนาเฉพาะส)วนราชการท่ีข�าราชการผู� รับทุนสังกัด 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)งภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒  
 

วิธีส�ง  ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องส)งบทความกลับมายังสํานักงาน ก.พ. ท้ัง 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 


