
ิส ำเนำี 
 

ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 
เรืไอง   รำยชืไอผู้มีสิทธิเด้รับทุนฝຄกอบรมเพืไอพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญทีไปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค 

ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๕๕๙ ิเพิไมเติมี 
-------------------------------  

  ตามทีไไดຌมีประกาศส านักงาน  ก.พ.  ลงวันทีไ ๎ กันยายน ๎๕๕๕ รืไอง รับสมัครคัดลือก
ขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ ิพิไมติมี ดยก าหนด฿หຌกระทรวงมหาดไทยด านินการรับสมัครละ 

คัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌด ารงต าหน่งประภทวิชาการระดับช านาญการ หรือช านาญการพิศษ  
ซึไงมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร พืไอรับทุนไปฝึกอบรม฿นต่างประทศ ละจຌงรายชืไอผูຌ ไดຌรับ 

การคัดลือกพรຌอมทัๅงอกสารหลักฐานต่าง โ ไปยังส านักงาน ก.พ. ภาย฿นวันทีไ ๎์ ตุลาคม ๎๕๕๕ นัๅน 

 บัดนี ๅ  ส านักงาน ก.พ. ไดຌรับจຌงรายชื ไอผู ຌไดຌรับการคัดลือกจากกระทรวงมหาดไทย
รียบรຌอยลຌว จึงประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิไดຌรับทุนรัฐบาล ดังนีๅ 
 

ํ. หัวข้อกำรอบรม เศรษฐกิจดิจิตอลละสร้ำงสรรค์ ิCreative and Digital Economyี 

ํ. น.ส. สุนทรี   ศรีสงคราม ส านักงานจังหวัดชัยภูมิ 

๎. นายณัฐนาท  สันทัดพรຌอม ส านักงานกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

๏. น.ส.วชิราภรณ์  ยอดนๅ าค า ส านักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ 

๐. นายอก  อุ่นจิตต์วรรธนะ ส านักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

๕. นางกฤษญาพร สุนทรพจน์ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะชิงทรา 

๒. นายสุรชัย  ตันชัชวาล ส านักงานจังหวัดสระกຌว 

๓. นายศศิน  ดิศวนนท์ ส านักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดฉะชิงทรา 

๔. น.ส. ปิยนันท์ ก าหงส่อง ส านักงานจังหวัดภูกใต 

๕. นายจตุพงศ์  กຌว฿ส ทีไท าการปกครองอ าภอกะทูຌ จังหวัดภูกใต 

  ํ์. นางอรุณรัตน์  หวังดี ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 

  ํํ. นายภูวนาถ  สุขสม ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอ่าวไทย 



๒ 

  ํ๎. นายจักรกฤษณ์ อ่งฉຌวน ส านักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ํ๏. นายอิทธิพล  ขวาไทย ส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ํ๐. นาง฿จทิพย์  ด่านปรีดานนท์ ส านักงานกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ํ๕. นายจรูญ  ปงหาญ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคหนือตอนบน ํ 

  ํ๒. นายสงกรานต์  มูลวิจิตร ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชียง฿หม่ 

  ํ๓. นายปฐมชาติ ศรีจริญจิตร์ ส านักงานกษตรจังหวัดชียง฿หม่ 

  ํ๔. นายพิทักษ์  สຌมภู่ ทีไท าการปกครองอ าภอมืองอุตรดิตถ์ 

  ํ๕. นายณัฐนันท์  พุ่มพร ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  ๎์. นายณัฐศักดิ่  ยຌมสุข ส านักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดพิษณุลก 

 

๎. หัวข้อกำรอบรม กำรทองเทีไยวบบยัไงยืน ิSustainable Tourism) 
 

ํ. นายปริญญ์ ปริญญ์ไวกูณฐ์ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๎  

๎. นายสม฿จ  ก าดา ส านักงานขนส่งจังหวัดนครพนม 

๏. นายพงษ์พิพัฒน์ นาพนงาม ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร 

๐. นางวิภาศรี  คงกลีๅยง ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

๕. นางอ าไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกีๅ ส านักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดชลบุรี 

๒. นายปิยะ  สมัครพงศ์ ส านักงานกษตรจังหวัดจันทบุรี 

๓. นางคนึงนิจ ทยายุทธ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

๔. น.ส.ปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ่ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคหนือตอนบน ๎ 

๕. น.ส.พรรษสรณ์ งุ่ยส่องสวง ส านักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดพะยา 

  ํ์. นางณัฐพร  มหาไพบูลย์ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดชียงราย 

  ํํ. น.ส.อຌอยทิพย์ ณรงค์ชัย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี 

  ํ๎. นายณัฐพงศ์  ค าวงศ์ปิน ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน ํ  

  ํ๏. น.ส.สุขณกมล ศุขศาสตร์ ส านักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

  ํ๐. น.ส.ภาชินี  พฤกษาพิทักษ์ ส านักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดยะลา 



๓ 

  ํ๕. นางอรุณ  หนูผุด ส านักงานกษตรจังหวัดสงขลา 

  ํ๒. นางปรมวดี สันหนู ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 

  ํ๓. น.ส.อุษา  กຌวละอียด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

  ํ๔. นายรัฐพล ธุระพันธ์ ทีไท าการปกครองจังหวัดศรีสะกษ 

  ํ๕. น.ส.วรัญญา อินทรพันธุ์ ส านักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

  ๎์. นายองอาจ  สีทาก ส านักงานจังหวัดยสธร 

   

๏. หัวข้อกำรอบรม นวัตกรรมกำรเกษตรละอำหำร ิInnovative Agriculture and Food) 
 

ํ. นางฐปานีย์ มครศวรรยธรรม ส านักงานสงเสริมการปกครองทຌองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 

๎. นายจีรสันติ  จิตภักดี ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ํ 

๏. นายมุ่งมาตร  วังกะ กรมการขຌาว จังหวัดชัยนาท 

๐. นางปิยนันท์  ปันกอ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๎ 

๕. นางอุษณีย์  จันทราภิรมย์ ส านักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

๒. น.ส.รตี  หงาจิๅน ส านักงานกษตรจังหวัดรຌอยอใด 

๓. นางสุภาภรณ์ นามปรีดา ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนกลาง 

๔. นางวนิดา  บัวลาด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 

๕. นายปริญญา  บุญมา ส านักงานพาณิชย์จังหวัดขอนก่น 

  ํ์. นางศันสนีย ์กษตรสินสมบัต ิ ส านักงานกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ํํ. นายอกพงษ์  ศิริพันธ์ ส านักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

  ํ๎. น.ส.วาณ ี ศิลประสาทอก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  ํ๏. น.ส.นฤมล  พุกพิกุล ส านักงานกษตรจังหวัดสระบุรี 

  ํ๐. นางจิรภัทร์  ปานอุทัย ส านักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 

  ํ๕. น.ส.สุพัฒนา  อินทร์สุข ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ํ๒. นายศักดาวุธ  ศักดิศรษฐ์ ส านักงานจังหวัดนนทบุรี 

ํ๓. นายวิรัช  ฉายาประสริฐ ส านักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี 



๔ 

ํ๔. น.ส.จิตรลัดดา สุทธินันท ์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 

ํ๕. นางดวงดือน  กลมาศ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ 

๎์. ว่าทีไรຌอยท ขุนทอง สายบุตร ส านักงานจังหวัดอุทัยธานี 
 

ทัๅงนีๅ ขอ฿หຌผูຌมีสิทธิไดຌรับทุน ด านินการดังต่อไปนีๅ 
  ํ. จຌงความประสงค์พืไอรับทุนรัฐบาล ิทุนฝึกอบรมี ภาย฿น ํ์ วัน นับจากวันทีไประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิไดຌรับทุนรัฐบาลฯ ผ่านทางวใบไซต์ส านักงาน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th ฿นหัวขຌอ “ทุนศึกษาต่อ/

ฝึกอบรม หัวขຌอย่อย “ทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ ิพิไมติมี   
    หากผูຌมีสิทธิไดຌรับทุนไม่จຌงยืนยันการรับทุนภาย฿นวลาทีไก าหนด จะถือว่าสละสิทธิการรับทุน
฿นครัๅงนีๅ      

 ๎. ขຌาร่วมการปฐมนิทศทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿น
ภูมิภาค ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ ิพิไมติมี พืไอตรียมความพรຌอมก่อนริไมหลักสูตรฝึกอบรม รวมทัๅง
รายงานตัวพืไอยืนยันการรับทุน ฿นวันจันทร์ทีไ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๕๕๕ วลา ์๔.๏์ – ํ๎.์์ น.  
ณ หຌองประชุม ํ ชัๅน ๕ อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 ๏. ตรียมอกสารพืไอท าสัญญารับทุนรัฐบาล ละน าไปยืไน฿นวันปฐมนิทศ ิ๓ พฤศจิกายน 
๎๕๕๕ี ดังรายการอกสารต่อไปนีๅ 

  ๏.ํ  ส านาหนังสือดินทางราชการ ิถຌามีี จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๏.๎  ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๏.๏  ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ จ านวน ๎ ฉบับ 

   ของคู่สมรส ิกรณีมีคู่สมรสี 
  ๏.๐  ส านาทะบียนบຌาน จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๏.๕  ส านาทะบียนบຌานของคู่สมรส ิกรณีมีคู่สมรสี จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๏.๒ ส านาทะบียนสมรส ิกรณีมีคู่สมรสี จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๏.๓ ส านาทะบียนหย่า/฿บมรณบัตรของคู่สมรส ิถຌามีี จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๏.๔ ส านาหลักฐานการปลีไยนชืไอ – นามสกุล ิถຌามีี จ านวน ๎ ฉบับ 
 

 ทัๅงนีๅ เจ้ำของเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ  

 

 
 

http://www.ocsc.go.th/


๕ 

 ๐. กรอกบบฟอร์มพืไอท าสัญญารับทุนรัฐบาล ละน ามายืไน฿นวันปฐมนิทศ ดังรายการ
อกสารต่อไปนีๅ      
  ๐.ํ บบฟอร์มขอจัดท าสัญญานักรียนทุนรัฐบาล จ านวน ํ ฉบับ 

  ๐.๎ หนังสือยินยอม฿หຌความยินยอมของคู่สมรสหรือบันทึกสดหมຌาย จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๐.๏ หลักกณฑ์การพิกถอนการ฿หຌทุนรัฐบาล  จ านวน ํ ฉบับ 

  ๐.๐ หนังสือขอยืนยันการรับทุน   จ านวน ํ ฉบับ 

  ๐.๕ หนังสือขอบิกค่า฿ชຌจ่ายก่อนการดินทางไปศึกษา จ านวน ๎ ฉบับ 

 ทัๅงนีๅ ดาวน์หลดอกสารไดຌทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ “ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม หัวขຌอย่อย 
“ทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ 
ิพิไมติมี ลือก “อกสารพืไอท าสัญญารับทุนรัฐบาล ิทุนฝึกอบรมี  
 ผูຌมีสิทธิไดຌรับทุนจะตຌองท าสัญญารับทุนรัฐบาลตามทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด หากผูຌมีสิทธิไดຌรับทุน
ไม่ท าสัญญารับทุนภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ฿นการรับทุนครัๅงนีๅ ฿นกรณีทีไผูຌรับทุนสละสิทธิ 
การรับทุนภายหลังจากระยะวลาดังกล่าว ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญาก าหนด 

 

 เงืไอนเขกำรรับทุน 

 ํ. ผูຌมีสิทธิไดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ณ ส่วนราชการทีไปຓนตຌนสังกัด 

 ๎. ผู ຌมีส ิทธ ิไดຌร ับทุนจะตຌองส่งหลักฐานการไดຌร ับอนุญาต฿หຌลาฝึกอบรมจากหัวหนຌา     
ส่วนราชการจຌาสังกัด฿หຌส านักงาน ก.พ. ก่อนดินทางไปฝึกอบรม  

 ๏. ผูຌไดຌรับทุนจะตຌองสละสิทธิ/รายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
หากผูຌรับทุนสละสิทธิ/รายงานตัวรับทุนภายหลังจากระยะวลาดังกล่าว ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญา
ก าหนด 

 ๐. ผูຌไดຌรับทุนจะตຌองขียนบทความปຓนภาษาไทยทีไชีๅ฿หຌหในถึงการน าความรูຌ ละประสบการณ์
ทีไ ไดຌ รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ ฿ชຌ  พืไ อ พัฒนาหรือปรับปรุ งงานทีไ รับผิดชอบ พรຌอมขຌอสนอ   
การปลีไยนปลง ภาย฿น ๏์ วันหลังจากสิๅนสุดการอบรม ิตามอกสารนบ ๎ ห่งประกาศส านักงาน ก.พ.  
ลงวันทีไ ๎ กันยายน ๎๕๕๕  รืไอง  รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนา
ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ ิพิไมติมี 
 ๕. ผูຌไดຌรับทุนจะตຌองขຌาร่วมกิจกรรมต่าง โ ตามทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด  

 ๒. หากผู ຌร ับทุนมิไดຌด า นินการตามขຌอ ๐ – ๕ ส านักงาน ก .พ.  จะน าไปปຓนขຌอมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส่วนราชการทีไผูຌไดຌรับทุนสังกัด฿นปต่อไป  



๖ 

 

 อนึไง ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนกผู้เด้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึไง ดังนีๅ  
 ํ.  ไม ่ม ีหน ังส ืออนุญาตตัวบ ุคคล฿หຌด ินทางไปอบรม ณ ต่างประทศ จากหัวหน ຌา 

ส่วนราชการจຌาสังกัด 

 ๎. หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการท าสัญญาตามทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

 ๏. ปຓนผู ຌมีความประพฤติสื ไอมสีย  หรือไม่อยู ่฿นมาตรฐาน หรือไม่หมาะสม หรือไม่
ประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. ก าหนด 

 ๐. ปຓนผูຌขาดคุณสมบัติตามขຌอ ๏ ห่งประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที ไ ๎ กันยายน 
๎๕๕๕  รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือน
สามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ ิพิไมติมี 

 ๕. หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงก าหนดการดินทางไปฝึกอบรม 

 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๏ํ  ตุลาคม  พ.ศ. ๎๕๕๕ 

ิลงชืไอี           พัชรภากร  ทวกุล 

(หม่อมหลวงพัชรภากร  ทวกุล) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 

ส านาถูกตຌอง 

 

ินางสาวสุภร  ปุริสังคหะี 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิศษ 



 

ก ำหนดกำรกำรปฐมนิเทศ 

ทุนฝຄกอบรมเพืไอกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญทีไปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค 

ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๕๕๙ ิเพิไมเติมี 
 วันจันทร์ทีไ ๓ พฤศจิกำยน ๎๕๕๙ เวลำ ์๔.๏์ – ํ๎.์์ น. 
ณ ห้องประชุม ํ ชัๅน ๙ อำคำรส ำนักงำน ก.พ. จังหวัดนนทบุร ี

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

์๔.๏์ – ์๕.์์ น. ลงทะบียนละรายงานตัวพืไอยืนยันการรับทุนฝึกอบรม 

์๕.์์ – ์๕.ํ๕ น. กล่าวปิดการปฐมนิทศ 

ดย นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะสรี  
     ผูຌอ านวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. 

์๕.ํ๕ – ์๕.๏์ น. ชีๅจงวัตถุประสงค์ละงืไอนไขของทุนฝึกอบรม 

ดย นายอริยะ สกุลกຌว หัวหนຌากลุมยุทธศาสตร์ก าลังคนภาครัฐ 

     ศูนย์นักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. 

์๕.๏์ – ํ์.์์ น. ชีๅจงนืๅอหาหลักสูตรละการตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม 

ดย ผศ. ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ํ์.์์ – ํ์.ํ๕ น. 

ํ์.ํ๕ – ํ์.๏์ น. 

รับประทานอาหารว่างละครืไองดืไม 

ชีๅจงระบียบการบิกจ่ายงิน การซืๅอ/ปลีไยนตั็วครืไองบิน ฯลฯ 

ดย กลุมงานคลัง ส านักงาน ก.พ. 
ํ์.๏์ – ํํ.๏์ น. ชีๅจงกีไยวกับระบียบทุนรัฐบาล  การท าสัญญารับทุน ฯลฯ  

ดย ศูนย์จัดการศึกษาในตางประทศละบริหารความรูຌ ส านักงาน ก.พ. 

ํํ.๏์ – ํ๎.์์ น. 
 

สรุปละตอบค าถาม 

ดย นายรณรงค์ ศุภรัศมี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

     ศูนย์นักบริหารระดับสูง ส านักงาน ก.พ. 

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


