
  

(สําเนา) 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครฐั 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน!วยงานของรัฐ 

เรื่อง  รายช่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลไปฝ,กอบรมในและ/หรือต!างประเทศ  
ประจําป1 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับการเตรียมผู�บริหารระดับสูง)  

ครั้งท่ี ๑ 
---------------------------------------- 

 

 ตามท่ีได�มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ,กอบรมในและ/หรือต1างประเทศ ประจําป3 ๒๕๕๙  
(ทุนสําหรับการเตรียมผู�บริหารระดับสูง) ท่ีจัดสรรให�ข�าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอํานวยการ ซ่ึงได�รับ
การตอบรับให�เข�าฝ,กอบรมในหลักสูตรการพัฒนาตามสมรรถนะหลักทางการบริหาร ๖ ด�าน ได�แก1 การพัฒนา
สภาวะผู�นํา การมีวิสัยทัศน? การเป@นผู�นําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน 
และการวางกลยุทธ?ภาครัฐ จํานวน ๑๐ ทุน นั้น 

 บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ได�พิจารณาคัดเลือกผู�สมัครรับทุนซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ี
กําหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือก ตามลําดับของการแจ�งความประสงค?การสมัครรับทุน จึงประกาศรายชื่อ
ผู�มีสิทธิได�รับทุน ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๗ ทุน ดังนี้ 

 

๑.   นางวาสนา  ป:กกาโร  กรมบังคับคดี 
 ไปฝ,กอบรมหลักสูตร    Advanced Leadership and Management 

program of professional development 
 สถาบัน      Australian Institute of Management Western  
      Australian     
      ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
 

๒.   นางสาวรัชนี  บุญเรือง  กรมบังคับคดี 
 ไปฝ,กอบรมหลักสูตร    Advanced Leadership and Management 

program of professional development 
 สถาบัน      Australian Institute of Management Western  
      Australian     
      ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
 
 



- ๒ - 

 

 
 
๓.   นางสาวอุปมา  ใจหงษ>  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 ไปฝ,กอบรมหลักสูตร    Advanced Management Program 
 สถาบัน      Columbia Business School  
      Executive Education     
      ณ สหรัฐอเมริกา 
 

๔.   พ.ต.ท. อนุรักษ>  โรจนนิรันดร>กิจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ไปฝ,กอบรมหลักสูตร    Strategy and Innovation for Businesses  
      in Asia (SIBA) 
 สถาบัน      College of Management, Mahidol University  
   and Sloan School of Management, 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)  
      ณ ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา 

 

๕.   นายวิฑูรย>  ด!านวิบูลย>  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ไปฝ,กอบรมหลักสูตร    Strategy and Innovation for Businesses  
      in Asia (SIBA) 
 สถาบัน      College of Management, Mahidol University  
   and Sloan School of Management, 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)  
      ณ ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา 
 

๖.   นายนิรัตน>  พงษ>สิทธิถาวร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ไปฝ,กอบรมหลักสูตร    Strategy and Innovation for Businesses  
      in Asia (SIBA) 
 สถาบัน      College of Management, Mahidol University  
   and Sloan School of Management, 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)  
      ณ ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 



- ๓ - 

 

 
 

๗.   นางมาลินี  สมิทธิ์ฤทธี  กรมประมง 
 ไปฝ,กอบรมหลักสูตร    Strategy and Innovation for Businesses  
      in Asia (SIBA) 
 สถาบัน      College of Management, Mahidol University  
   and Sloan School of Management, 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)  
      ณ ประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา 
 
 ท้ังนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนแจ�งยืนยันการรับทุน ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันท่ีประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลฯ ท่ี นางปฐมาพร คุ�มภัย ศูนย?จัดการศึกษาในต1างประเทศและบริหารความรู� 
สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท? ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
หรือทางโทรศัพท? ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๖๔ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต1อ ๖๑๕๑ ในวันและเวลาราชการ หรือทาง  
e-mail : patamaporn@ocsc.go.th   

 หากผู�มีสิทธิได�รับทุนไม1แจ�งยืนยันการรับทุนภายในเวลาท่ีกําหนดจะถือว1าสละสิทธิการรับทุน 
ในครั้งนี้ 

  
 
  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑    กุมภาพันธ?  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

(ลงชื่อ)                   พัชรภากร  เทวกุล 
 (หม1อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

รองเลขาธิการ  ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

      

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 


