
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน!วยงานของรัฐ 

เร่ือง  รายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทนุรัฐบาลไปฝ+กอบรมในและ/หรือต!างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙   
(ทุนสําหรับข�าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) 

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

 ตามที่ได�มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือต.างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับ
ข�าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไปแล�ว นั้น  
   
 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ได�ดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
รับทุนดังกล.าวเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือ
ต.างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับข�าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ดังต.อไปน้ี  
 

 ลาํดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
   ๑ นางสาวกัญญา ม.วงแก�ว  กรมวิทยาศาสตร?บริการ     
  ๒      นางสาวจินตวด ี สุขศรี  สํานักงานนโยบายและแผนการขนส.ง 
       และจราจร 
  ๓ นายชาญณรงค? ชัยอุดมสม กรมสุขภาพจิต 
  ๔ นางสาวดลจิต ประดิษฐ?วงษ? กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
  ๕ นางสาวนริสรา บุญครอง สํานักข.าวกรองแห.งชาติ 
  ๖ นางสาวปุณชรัสม์ิ ดอนศรีจันทร? สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
  ๗ นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร? 
       และเทคโนโลยี 
  ๘ นางสาวพชัราวรรณ ไทยอาจ กรมการค�าต.างประเทศ 
  ๙ นางสาวภรรคพร เล็กขาว  กรมคุมประพฤติ 
  ๑๐ นางสาวภัคจุฑา เขมากรณ? กรมประมง 
  ๑๑ นางสาวแม�นมณี จารุดุล  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  ๑๒ นางสาววรารัตน? ใจชื่น  กรมอนามัย 
  ๑๓ นางสาวศิริพร วิริยะอัครเดชา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    ๑๔    นางสาวสุดารัตน? พงษ?พิทักษ? สํานักงานคณะกรรมการส.งเสริมการลงทุน 
  ๑๕ นางสาวอารียาพัชร? เพชรรัตน? กรมปKาไม� 
 
         

 

 
(สําเนา) 



 ๒

 ทั้งนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุน ดําเนินการดังต.อไปนี้ 
 ๑. แจ�งความประสงค?เพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ)กอบรม) ผ.านทางเว็บไซต?สํานักงาน ก.พ.  
ที่ www.ocsc.go.th หัวข�อ “เว็บไซต?เดิม” จากนั้นเลือก หัวข�อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข�อย.อย 
“ทุนรัฐบาล (ก.พ.)” เลือก “แจ�งความประสงค?เพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ)กอบรม)” 

 ๒. เข�าร.วมการกําหนดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร�อมผู�รับทุนฝ)กอบรมก.อนการเดินทาง 
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข�าราชการระดับชํานาญการ รวมทั้ง รายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน  
ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห�องประชุม ๕ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ดังกําหนดการตามเอกสารแนบ 

 ๓. เตรียมเอกสารเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันประชุมสัมมนา ดังรายการ
เอกสารต.อไปนี้ 
  ๓.๑ สําเนาหนังสือเดินทางราชการของผู�ได�รับทุน (ถ�ามี)  จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ี จํานวน ๒ ฉบับ 
        ของรัฐของผู�ได�รับทุน  
  ๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ี จํานวน ๒ ฉบับ 
        ของรัฐของคู.สมรสของผู�ได�รับทุน (กรณีมีคู.สมรส) 
  ๓.๔ สําเนาทะเบียนบ�านของผู�ได�รับทุน    จํานวน ๒ ฉบับ  
  ๓.๕ สําเนาทะเบียนบ�านของคู.สมรสของผู�ได�รับทุน (กรณีมีคู.สมรส) จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๖ ทะเบียนสมรส (กรณีมีคู.สมรส)    จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๗ สําเนาทะเบียนหย.า/ใบมรณะบัตร (ถ�ามี)    จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ�ามี)    จํานวน ๒ ฉบับ 
 ทั้งน้ี เจ�าของเอกสารต�องลงนามรับรองสําเนาถูกต�องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ 

 ๔. กรอกแบบฟอร?มเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันประชุมสัมมนา ดังรายการ
เอกสารต.อไปนี้      
  ๔.๑ แบบฟอร?มขอจัดทําสัญญานักเรียนทุนรัฐบาล  จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ หนังสือยินยอมให�ความยินยอมของคู.สมรสหรือบันทึกโสดหม�าย จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๔.๓ หลักเกณฑ?การเพิกถอนการให�ทุนรัฐบาล    จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ หนังสือขอยืนยันการรับทุน     จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ หนังสือขอเบิกค.าใช�จ.ายก.อนการเดินทางไปศึกษา  จํานวน ๒ ฉบับ  

 ทั้งนี้ ดาวน?โหลดเอกสารได�ที่ www.ocsc.go.th หัวข�อ “เว็บไซต?เดิม” จากนั้นเลือก หัวข�อ 
“การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข�อย.อย “ทุนรัฐบาล (ก.พ.)” เลือก “เอกสารเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล  
(ทุนฝ)กอบรม)” 
 
 



 ๓

 ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องทําสัญญารับทุนรัฐบาลตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด หากผู�มีสิทธิ
ได�รับทุนไม.ทําสัญญารับทุนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว.าสละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้ ในกรณีที่ผู�ได�รับทุน
สละสิทธิการรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล.าว ผู�ได�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามท่ีสัญญากําหนด 

 

 เงื่อนไขการรับทุน 

 ๑. ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ ส.วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๒. ผู �มีสิทธิได�รับทุนจะต�องส.งหลักฐานการได�ร ับอนุญาตให�ลาฝ)กอบรมจากหัวหน�า    
ส.วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๓. กรณีเป[นผู �มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือฝ)กอบรม) มากกว.า ๑ ทุน  
ผู�ได�รับทุนจะต�องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 
 ๔. ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
หากผู�ได�รับทุนสละสิทธิรับทุนภายหลังจากการทําสัญญารับทุน ผู�ได�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามที่สัญญากําหนด 
 ๕ .  ผู� ได� รับทุนจะต�องเขียนบทความเป[นภาษาไทยที่ ช้ี ให� เ ห็นถึงการนําความรู�  และ
ประสบการณ?ที่ได�รับจากการฝ)กอบรมมาประยุกต?ใช�เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ พร�อมข�อเสนอ   
การเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม (ตามเอกสารแนบ ๓ แห.งประกาศสํานักงาน ก.พ. 
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล 
ไปฝ)กอบรมในและ/หรือต.างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับข�าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) 
   ๖. ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร.วมกิจกรรมต.าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
 ๗. หากผู�ได�รับทุนมิได�ดําเนินการตามข�อ ๕ – ๖ สํานักงาน ก.พ. จะนําข�อมูลดังกล.าว 
ไปประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนให�แก.ส.วนราชการท่ีผู�ได�รับทุนสังกัดในป0ต.อไป 
 

 อน่ึง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก!ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
 ๑. ไม.มีหนังสืออนุญาตให�ลาฝ)กอบรมจากหัวหน�าส.วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๒. หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุน และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๓. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ)กอบรม 
 ๔. เป[นผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๗   เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

(ลลงชื่อ         พัชรภากร   เทวกุล 
(หม.อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



เอกสารแนบ 

 

 

งมด�วย 2กําหนดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร�อมผู�รับทุนฝ#กอบรมก$อนการเดินทาง 
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข�าราชการระดับชํานาญการ 

ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห�องประชุม ๕ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุรี 

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

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล�าวเป ดการประชุม 
โดย นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ   
     ผู�อํานวยการศูนย�นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค+และเงื่อนไขของทุน  
โดย นายอริยะ สกุลแก�ว หัวหน�ากลุ!มยุทธศาสตร�กําลังคนภาครัฐ 
     ศูนย�นักบริหารระดับสูง สาํนักงาน ก.พ. 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว�าง 

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ชี้แจงเน้ือหาหลักสูตรและการเตรียมตัวก�อนการฝ3กอบรม 
โดย ผศ. ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ�ศักดิ์ 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ชี้แจงระเบียบการเบิกจ�ายเงิน การซ้ือ/เปลี่ยนตั๋วเคร่ืองบิน ฯลฯ 

โดย กลุ!มงานคลัง สํานักงาน ก.พ. 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 

ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบทุนรัฐบาล  การทําสัญญารับทุน ฯลฯ  
โดย ศูนย�จัดการศึกษาในต!างประเทศและบริหารความรู� สํานักงาน ก.พ. 

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

 


