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ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพื่อรับทุนฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท่ีปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 -------------------------------------------- 

 
                      ด้วยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพื่อรับทุนฝึกอบรม  
เพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.  ๒๕๖๑ 
ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. 
๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก และก ำหนด
วิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

      ๑. จ ำนวนทุนที่จัดสรร  
        จ ำนวน ๔๕ ทุน 
  

 ๒. ข้อผูกพันในกำรรับทุน 
               ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมำท ำประโยชน์ให้รำชกำรตำมสัญญำที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุน 
                 ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมำท ำประโยชน์ให้แก่รำชกำรตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้กับส ำนักงำน 
ก.พ. นอกจำกจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่ำของจ ำนวนเงินทุนดังกล่ำวให้
เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 

                ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
                        ๓.๑ เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร/
ช ำนำญกำรพิเศษที่ปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำคตำมแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
และเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท่ีได้รับมอบหมำยและเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรขับคลื่อนยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด/
จังหวัดนั้น ๆ 
  ๓.๒ เป็นผู้มีอำยุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑) 
    ๓.๓ หำกเคยไปศึกษำหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบำล (ก.พ.) มำแล้ว ต้องกลับมำปฏิบัติรำชกำร
แล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑) 
  ๓.๔ ต้องไม่เคยเป็นผู้รับทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ปฏิบัติรำชกำร 
ในภูมิภำคมำก่อน 
  ๓.๕ มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศ 
  ๓.๖ เป็นผู้มีระยะเวลำส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรมเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำ ของระยะเวลำที่ไปฝึกอบรม  

 
(ส ำเนำ) 



๒ 

 
 ๔.  กำรรับสมัครคัดเลือก 
  ๔.๑ ให้กระทรวงมหำดไทยด ำเนินกำรรับสมัครและคัดเลือกข้ำรำชกำรที่มีคุณสมบัติตำมข้อ ๓ 
จำก ๑๘ กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดละ ๒ - ๓ รำย รวมทั้งสิ้น ๔๕ รำย และคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนส ำรอง
จ ำนวน ๕ รำย โดยเรียงตำมล ำดับที่เห็นว่ำสมควรได้รับทุนก่อนด้วย  
  ๔.๒  ให้กระทรวงมหำดไทย แจ้งรำยชื่อผู้ ได้รับกำรคัดเลือก และรำยชื่อส ำรองไปยัง
ส ำนักงำน ก.พ. โดยส่งถึง กลุ่มงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำรและเลือกสรร ส ำนักงำน ก .พ.  
เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภำยในวันที่ ๒๗ มีนำคม 
๒๕๖๑ พร้อมเอกสำร หลักฐำน ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  แบบแสดงควำมจ ำนงสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือรับทุนฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท่ีปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   (๒)  หนังสืออนุญำตให้แสดงควำมจ ำนงสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมัญเพ่ือรับทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดตำมแบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕ 
   (๓ )   หนังส ือร ับรองภำรกิจประจ ำที ่ร ับผิดชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
เจ้ำสังกัด ตำมแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕.๑ 
   (๔)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ผ่ำน  
กำรคัดเลือก จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
  ส ำหรับผู้ที่ได้รับกำรประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน จะต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรม หำกสละ
สิทธิ หรือไม่เดินทำงไปเข้ำรับกำรฝึกอบรม อำจท ำให้ส ำนักงำน ก.พ. ในฐำนะส่วนรำชกำรเจ้ำของทุน และเป็น 
ผู้ประสำนงำนทุนดังกล่ำว ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรยกเลิกให้แก่สถำบันผู้จัดกำรฝึกอบรมของต่ำงประเทศด้วย 

 ๕.  วิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน 
  ๕.๑  ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำคัดเลือกจำกรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก และรำยชื่อส ำรองที่
กระทรวงมหำดไทยแจ้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในประกำศรับสมัคร 
  ๕.๒  ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่ำนั้น 
      ๖. กำรจัดกำรฝึกอบรม 
  ส ำนักงำน ก.พ. จะประสำนงำนเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมในสถำบันชั้นน ำที่มีประสบกำรณ์
และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ภำยใต้แนวทำงตำมเอกสำรแนบ ๑ 
  

                   ๗.  กำรยืนยันกำรรับทุน 
     ผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องรำยงำนตัวรับทุนภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด  

  

 ๘.  กำรท ำสัญญำ 

  ๘.๑  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องท ำสัญญำตำมแบบสัญญำที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 



๓ 

 
                         ๘.๒  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องจัดท ำข้อตกลงกำรรับทุนรัฐบำลไปฝึกอบรมตำมแบบที่ส ำนักงำน ก.พ. 
ก ำหนด หำกผู้รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจำกกำรท ำสัญญำรับทุน ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตำมท่ีสัญญำก ำหนด 

   

 ๙. เงื่อนไขกำรรับทุน 
  ๙.๑ ผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องกลับมำปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุน ณ ส่วนรำชกำรที่เป็นต้นสังกัด  
ในส่วนภูมิภำค  

  ๙ .๒  ผู ้ได ้ร ับทุนจะต้องส่งหนังส ืออนุมัต ิต ัวบุคคลให้เด ินทำงไปฝึกอบรม ในและ
ต่ำงประเทศจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด ให้ส ำนักงำน ก.พ. ก่อนเดินทำงไปฝึกอบรม 
  ๙.๓ กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบำล ก.พ. (ทุนศึกษำหรือทุนฝึกอบรม) มำกกว่ำ ๑ ทุน  
ผู้ได้รับทุนจะต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 

  ๙.๔  ผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องรำยงำนตัวรับทุนภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำน ก .พ. ก ำหนด 
หำกผู้รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจำกกำรท ำสัญญำรับทุน ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตำมท่ีสัญญำก ำหนด 
                      ๙.๕ ผู ้ได้ร ับทุนจะต้องเขียนบทควำมเป็นภำษำไทยที ่ชี ้ให้เห็นถึงกำรน ำควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกำรฝึกอบรมมำประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงงำนที่รับผิดชอบ พร้อมส่งบทควำมให้
ส ำนักงำน ก.พ. ภำยใน ๓๐ วันหลังจำกสิ้นสุดกำรอบรม (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๒) 

  ๙.๖  ผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
  ๙.๗ ผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเข้ำร่วมหลักสูตรกำรอบรมร้อยละ ๑๐๐ 
  ๙.๘ หำกผู้มีสิทธิรับทุนมิได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๙.๑ – ๙.๗ ส ำนักงำน ก.พ. จะน ำไปเป็น

ข้อมูลในกำรประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนของส่วนรำชกำรที่ผู้ได้รับทุนสังกัดในปีต่อไป 
 

 ๑๐. กำรเพิกถอนกำรให้ทุน 
                        ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
                   ๑๐ .๑   ไม่มีหนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้เดินทำงไปอบรม ณ ต่ำงประเทศจำกหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด 
 ๑๐.๒  เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมข้อ ๓ 
 ๑๐.๓  หลีกเลี่ยง ละเลยกำรยืนยันกำรรับทุนและกำรท ำสัญญำตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
                         ๑๐.๔  เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่อยู่ในมำตรฐำน หรือไม่เหมำะสม หรือไม่ประพฤติตน 
ตำมแนวทำงที่ ก.พ. ก ำหนด 
 ๑๐.๕  หลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงก ำหนดกำรเดินทำงไปฝึกอบรม                  
    
 

ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๖  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(ลงชื่อ)                พัชรภำกร  เทวกุล 
 

 (หม่อมหลวงพัชรภำกร  เทวกุล) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน  

เลขำธิกำร ก.พ. 
      

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 

 


