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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

รื่อง  รับสมัครคัดลือกข้าราชการพลรือนสามัญพื่อรับทุนฝຄกอบรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ิทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐี 
 -------------------------------------------- 

 

                      ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ิทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐี ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ ิ๕ี  
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล  
พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัครคัดลือก ละกำหนดวิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

      ํ. จำนวนทุนที่จัดสรร  
        จำนวน ๕ ทุน ดยจัดสรร฿หຌกับครงการ฿นสังกัดสวนราชการ รายละอียดตามอกสารนบ 
  

 ๎. ข้อผูกพัน฿นการรับทุน 

               ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองปฏิบัติงานราชการ฿นหนวยงานตຌนสังกัดตามสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา ๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

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

 

                ๏. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดลือก 

                        ๏.ํ ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌดำรงตำหนงประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ทีไปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ๏ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ํ๔ ธันวาคม ๎๑๒๏ี หรือระดับชำนาญการ 
หรือระดับชำนาญการพิศษ หรือทียบทา 
  ๏.๎ ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญทีไรับผิดชอบหรือปฏิบัติงาน฿นครงการของสวนราชการ
จຌาสังกัดตามอกสารนบ 

  ๏.๏ เดຌรับการตอบรับ฿หຌ ขຌาฝຄกอบรม฿นหลักสูตรฉพาะดຌานทีไจะป็นประยชน์ตอ 

การดำนินครงการตามทีไทุนกำหนด ทัๅงนีๅ เมรวมทุนฝຄกอบรมดຌานภาษา หรือนยบายตาง โ ดยหลักสูตรทีไเดຌรับ
การตอบรับจะตຌองป็นหลักสูตรฝຄกอบรมออนเลน์ทีไมีระยะวลาการฝຄกอบรมเมนຌอยกวา ๑ วันทำการ ละเมกิน  
๏ ดือน อนึไ ง การอบรมทีไ เดຌรับการตอบรับจะตຌองฝຄกอบรมสรใจสิๅนภาย฿นดือนกันยายน ๎๑๒๐ ละ 

฿ชຌงบประมาณเมกิน ํ๑์,์์์ บาท 

 

ิสำนาี 



๎ 

 

    ๏.๐ หากคยเปศึกษาหรือฝຄกอบรมดຌวยทุนรัฐบาล ิก.พ.ี มาลຌว ตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ
ลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ํ๔ ธันวาคม ๎๑๒๏ี 
  ๏.๑ ป็นผูຌมีระยะวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดการฝຄกอบรมป็นวลา
เมนຌอยกวา ๎ ทา ของระยะวลาทีไเปฝຄกอบรม 
 

 ๐.  การรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ ฿หຌสวนราชการทีไเดຌรับการจัดสรรทุนดำนินการรับสมัครละคัดลือกขຌาราชการทีไมี
คุณสมบัติตามขຌอ ๏ 

  ๐.๎  ฿หຌสวนราชการทีไเดຌรับการจัดสรรทุน จຌงรายชืไอผูຌเดຌรับการคัดลือก ละรายชืไอสำรอง 
จำนวน ํ ทาของจำนวนทุนทีไเดຌรับการจัดสรรดยระบุ฿หຌชัดจนวาป็นรายชืไอสำรองของผูຌเดຌรับการคัดลือก  

฿นครงการทีไเดຌรับการจัดสรรทุนครงการ฿ด เปยังสำนักงาน ก.พ. ดยสงถึง กลุมงานบริหารการสอบทุน  
ศูนย์สรรหาละลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมือง จังหวัด
นนทบุรี ํํ์์์ ภาย฿นวันที่ ํ๔ ธันวาคม ๎๑๒๏ พรຌอมอกสาร หลักฐาน ดังตอเปนีๅ 
   ิํี  บบสดงความจำนงสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ิทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐี  
   ิ๎ ี  หนังสืออนุญาต฿หຌสมัครคัด ลือกขຌาราชการพลรือน สามัญพืไอรับทุน
ฝຄกอบรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ิทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐี จากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด
ตามบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๑ 

   ิ๏ ี  หนังสือรับรองภารกิจประจำทีไรับผิดชอบจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด  
ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑.ํ 

   ิ๐ี  สำนาบัตรประจำตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ  
   

 ๑.  วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

  ๑.ํ  สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดลือกจากรายชืไอผูຌเดຌรับการคัดลือก ละรายชืไอสำรอง 

ทีไสวนราชการทีไเดຌรับการจัดสรรทุนจຌง ซึไงมีคุณสมบัติครบถຌวนตามทีไกำหนด฿นประกาศรับสมัคร 

  ๑.๎  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน 
       

                   ๒.  การยืนยันการรับทุน 

      ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  

 

 ๓.  การทำสัญญา 

  ๓.ํ  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                         ๓.๎  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองจัดทำขຌอตกลงการรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรมตามบบทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนด หากผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากำหนด 

   



๏ 

 

 ๔. งื่อนเขการรับทุน 

  ๔.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการจຌาสังกัด 

  ๔.๎ กรณีป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาล ก.พ. ิทุนศึกษาหรือทุนฝຄกอบรมี มากกวา ํ ทุน  
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง 

  ๔.๏  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองรายงานตัวพืไอรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
หากผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากำหนด 

                      ๔.๐ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขียนบทความป็นภาษาเทยทีไสดง฿หຌหในถึงการนำความรูຌละ
ประสบการณ์ทีไเดຌรับจากการฝຄกอบรมมาประยุกต์฿ชຌ ฿นครงการตามทีไทุนกำหนดสนอตอหนวยงานตຌนสังกัด 
พรຌอมสำนาสงบทความ฿หຌสำนักงาน ก.พ. ละรายงานผลการดำนินครงการนัๅน ภาย฿น ๏์ วันหลังจากสิๅนสุด
การอบรม 
 

 ๕. การพิกถอนการ฿ห้ทุน 

                        ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
                    ๕ .ํ ป็นผูຌขาดคุณสมบัติตามขຌอ ๏ 

 ๕.๎ หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                         ๕.๏ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

 ๕.๐ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการฝຄกอบรม       

                
 ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๎๕  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 
 

ิลงชืไอี                 ศรีสมร  กสิศิลป์ 
 

 (นางศรีสมร  กสิศิลป์) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  

ลขาธิการ ก.พ. 

      

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 



อกสารนบ 

 

รายช่ือครงการ฿นสังกัดสวนราชการที่เด้รับการจัดสรรทุน 
 

จำนวนทุนทีไจัดสรร ๙ ทุน ประกอบดຌวย 
 

ํ.   กรมฝนหลวงละการบินกษตร เดຌรับการจัดสรรจำนวนทัๅงสิๅน ํ ทุน เดຌก 
- ครงการวิจัยพัฒนาสารฝนหลวงทางลือกพืไอพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ํ ทุน 

๎. สำนักงาน ก.พ. เดຌรับการจัดสรรจำนวนทัๅงสิๅน ๏ ทุน เดຌก 
 - การบริหารกำลังคนภาครัฐ฿นชิงจำนวนละคุณภาพ จำนวน ํ ทุน 

 - การสรຌางละพัฒนากำลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ จำนวน ํ ทุน 

 - ครงการสรຌางสริมคุณธรรม จริยธรรม ละการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ํ ทุน 
 

๏. กรมราชทัณฑ์ เดຌรับการจัดสรรจำนวนทัๅงสิๅน ํ ทุน เดຌก 
 - การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการละสงคราะห์ผูຌตຌองขัง จำนวน ํ ทุน 
 

๐. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลพื่อศรษฐกิจละสังคม เดຌรับการจัดสรรจำนวนทัๅงสิๅน ํ ทุน เดຌก 
 - ครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารสำนักงาน ิe-Officeี ละการวางผนทรัพยากรองค์กร 

ิEnterprise Resource Planning : ERPี จำนวน ํ ทุน 
 

๑. สำนักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ เดຌรับการจัดสรรจำนวนทัๅงสิๅน ๎ ทุน เดຌก 
 - การพัฒนาระบบขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Dataี พืไอการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติละการปฏิรูป

ประทศ จำนวน ํ ทุน 

 - ครงการพัฒนาระบบรายงานอัจฉริยะพืไอการบริหารงาน ิBusiness Intelligence Dashboardี 
ดຌานศรษฐกิจละสังคมของประทศ จำนวน ํ ทุน 

 

๒. สำนักงานสภานยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ละนวัตกรรมหงชาติ เดຌรับการจัดสรร
จำนวนทัๅงสิๅน ํ ทุน เดຌก 

 - ครงการพัฒนาขดีความสามารถผูຌประกอบการฐานนวัตกรรม IิDEี ฿นอุตสาหกรรมป้าหมาย จำนวน ํ ทุน 


