
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการด านินการคัดลือกบุคลากรภาครฐั 

พืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

รืไอง  รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าป ๒๕๕๙   
ิทุนส าหรับขຌาราชการประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษี 

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

 ตามทีไเดຌมีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันทีไ ํ๑ มกราคม พ.ศ. ๎๑๑๕ รืไอง รับสมัครคัดลือก
ขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าป ๎๑๑๕ ิทุนส าหรับ
ขຌาราชการประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษี ละประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันทีไ ๎๎ มกราคม  
พ.ศ. ๎๑๑๕ รืไอง กຌเขขຌอความ฿นประกาศรับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนรัฐบาลเป
ฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าป ๎๑๑๕ ิทุนส าหรับขຌาราชการประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษี นัๅน  
 บัดนีๅ คณะกรรมการด านินการคัดลือกฯ เดຌด านินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอ
รับทุนดังกลาวสรใจรียบรຌอยลຌว จึงขอประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรม ฿นละ/หรือ
ตางประทศ ประจ าป ๎๑๑๕ ิทุนส าหรับขຌาราชการประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษี ดังตอเปนีๅ  
 

 ล าดับทีไ ชืไอ – นามสกุล  สังกัด  

ํ  นางจอมขวัญ ชติศาลิกร   ซอรนจาร์กาล    ส านักงานสภาทีไปรึกษา 

     ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
๎  นางสาวจารุนันท์             กຌวทองนาค    ส านักงานปลัดกระทรวง 
     ศึกษาธิการ 

๏  นางสาวจิตติมา             ลาหพจนารถ    กรมรงงานอุตสาหกรรม 

๐  นางสาวชญาธร               รืองดิษฐ์    ส านักงานปลัดกระทรวง 
     สาธารณสุข 

๑  นายทพประสิทธิ์         อุตตะมท    ส านักงาน ก.พ. 
๒  นางสาวบุณฑรีก ์             ฆษิตานุฤทธิ์    ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
๓  นางสาวพรพรรณ             ตันนุกิจ    ส านักงานปลัดกระทรวง 
     ทคนลยีสารสนทศ 

     ละการสืไอสาร 

๔  นางสาวพรสวรรค์            พธิ์สวาง    กรมการพทย์ 
๕  นางสาวภคนันท ์             ศิลาอาสน์    ส านักลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ํ์  นางสาวภูวดี                  ตูຌจินดา    กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 

 

 

 

ิส านาี 



  

 

 

 

 

๎ 

ํํ  นางมณฑกา                  ธีรชัยสกุล    กรมพัฒนาการพทย์ผนเทย 

     ละการพทย์ทางลือก 

ํ๎  นางสาววันดี                  คงกຌว    กรมปศุสัตว์ 
ํ๏  นางวิมลพร                   เวยนิภี    กรมควบคุมมลพิษ 

ํ๐  นางสาวสุพัตรา               กีๅยวกลาง    ส านักขาวกรองหงชาติ 
ํ๑  นายอุทิศ                      รักสัจจะ    กรมยธาธิการละผังมือง 

 ทัๅงนีๅ ขอ฿หຌผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ด านินการดังตอเปนีๅ 
 ํ. จຌงความประสงค์พืไอรับทุนรัฐบาล ิทุนฝຄกอบรมี ผานทางวใบเซต์ส านักงาน ก.พ.  
ทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ วใบเซต์ดิม จากนัๅนลือก หัวขຌอ การบริหารทรัพยากรบุคคล หัวขຌอยอย 
ทุนรัฐบาล ิก.พ.ี ลือก จຌงความประสงค์พืไอรับทุนรัฐบาล ิทุนฝຄกอบรมี 

 ๎. ขຌารวมการประชุมสัมมนาพืไอตรียมความพรຌอมผูຌรับทุนฝຄกอบรมกอนการดินทาง 
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะส าหรับขຌาราชการระดับช านาญการพิศษ รวมทัๅงรายงานตัวพืไอยืนยันการรับทุน 
฿นวันพฤหัสบดีทีไ  ๎๒ พฤษภาคม ๎๑๑๕ วลา ์๔.๏์ – ํ๑.์์ น. ณ หຌองประชุม ๑ ชัๅน ๐  
อาคารส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ดังก าหนดการตามอกสารนบ 

 ๏. ตรียมอกสารพืไอท าสัญญารับทุนรัฐบาล ละน ามายืไน฿นวันประชุมสัมมนา ดังรายการ
อกสารตอเปนีๅ 
  ๏.ํ ส านาหนังสือดินทางราชการของผูຌรับทุน ิถຌามีี  จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๏.๎ ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวจຌาหนຌาทีไ จ านวน ๎ ฉบับ 

        ของรัฐของผูຌเดຌรับทุน  
  ๏.๏ ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวจຌาหนຌาทีไ จ านวน ๎ ฉบับ 

        ของรัฐของคูสมรสของผูຌเดຌรับทุน ิกรณีมีคูสมรสี 
  ๏.๐ ส านาทะบียนบຌานของผูຌเดຌรับทุน    จ านวน ๎ ฉบับ  

  ๏.๑ ส านาทะบียนบຌานของคูสมรสของผูຌเดຌรับทุน ิกรณีมีคูสมรสี จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๏.๒ ทะบียนสมรส ิกรณีมีคูสมรสี    จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๏.๓ ส านาทะบียนหยา/฿บมรณะบัตร ิถຌามีี    จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๏.๔ หลักฐานการปลีไยนชืไอ – นามสกุล ิถຌามีี    จ านวน ๎ ฉบับ 

 ทัๅงนีๅ จຌาของอกสารตຌองลงนามรับรองส านาถูกตຌอง฿นส านาอกสารทุกฉบับ 

 ๐. กรอกบบฟอร์มพืไอท าสัญญารับทุนรัฐบาล ละน ามายืไน฿นวันประชุมสัมมนา ดังรายการ
อกสารตอเปนีๅ      
  ๐.ํ บบฟอร์มขอจัดท าสัญญานักรียนทุนรัฐบาล  จ านวน ํ ฉบับ 

  ๐.๎ หนังสือยินยอม฿หຌความยินยอมของคูสมรสหรือบันทึกสดหมຌาย จ านวน ๎ ฉบับ 

  ๐.๏ หลักกณฑ์การพิกถอนการ฿หຌทุนรัฐบาล    จ านวน ํ ฉบับ 

  ๐.๐ หนังสือขอยืนยันการรับทุน     จ านวน ํ ฉบับ 

  ๐.๑ หนังสือขอบิกคา฿ชຌจายกอนการดินทางเปศึกษา  จ านวน ๎ ฉบับ  



  

 

 

 

 

๏ 

 ทัๅงนีๅ ดาวน์หลดอกสารเดຌทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ วใบเซต์ดิม จากนัๅนลือก หัวขຌอ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล หัวขຌอยอย ทุนรัฐบาล ิก.พ.ี ลือก อกสารพืไอท าสัญญารับทุนรัฐบาล  
ิทุนฝຄกอบรมี  

 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองท าสัญญารับทุนรัฐบาลตามทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด หากผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนเมท าสัญญารับทุนภาย฿นระยะวลาทีไก าหนดจะถือวาสละสิทธิ฿นการรับทุนครัๅงนีๅ ฿นกรณีทีไผูຌเดຌรับทุน
สละสิทธิการรับทุนภายหลังจากระยะวลาดังกลาว ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญาก าหนด 
 

 งืไอนเขการรับทุน 

 ํ. ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการจຌาสังกัด  

 ๎. ผู ຌมีส ิทธิเดຌร ับทุนจะตຌองสงหลักฐานการเดຌรับอนุญาต฿หຌลาฝຄกอบรมจากหัวหนຌา     
สวนราชการจຌาสังกัด 

 ๏. กรณีป็นผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาล ก.พ. ิทุนศึกษาหรือฝຄกอบรมี มากกวา ํ ทุน  
ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง 

 ๐. ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไส านักงาน ก .พ. ก าหนด  
หากผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิรับทุนภายหลังจากการท าสัญญารับทุน ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญาก าหนด 

 ๑.  ผูຌ เดຌรับทุนจะตຌองขียนบทความป็นภาษาเทยทีไชีๅ ฿หຌ หในถึงการน าความรูຌ  ละ
ประสบการณ์ทีไเดຌรับจากการฝຄกอบรมมาประยุกต์฿ชຌพืไอพัฒนาหรือปรับปรุงงานทีไรับผิดชอบ พรຌอมขຌอสนอ  
การปลีไยนปลงภาย฿น ๏์ วันหลังจากสิๅนสุดการอบรม ิตามอกสารนบ ๏ หงประกาศส านักงาน ก.พ. 
ลงวันทีไ ํ๑ มกราคม พ.ศ. ๎๑๑๕ รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนรัฐบาลเป
ฝຄกอบรม฿นละ/หรือตางประทศ ประจ าป ๎๑๑๕ ิทุนส าหรับขຌาราชการประภทวิชาการ ระดับช านาญการพิศษี 
   ๒. ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมกิจกรรมตาง โ ตามทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด  

 ๓. หากผูຌเดຌรับทุนมิเดຌด านินการตามขຌอ ๑ – ๒ ส านักงาน ก.พ. จะน าขຌอมูลดังกลาว 

เปประกอบการพิจารณาจัดสรรทุน฿หຌกสวนราชการทีไผูຌเดຌรับทุนสังกัด฿นปตอเป 
 

 อนึไง ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ  
 ํ. เมมีหนังสืออนุญาต฿หຌลาฝຄกอบรมจากหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด  

 ๎. หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุน ละการท าสัญญาตามทีไส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

 ๏. หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงก าหนดการดินทางเปฝຄกอบรม 

 ๐. ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย 
 

    

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ   ํ๔   พฤษภาคม พ.ศ. ๎๑๑๕ 

 

 ลงชืไอ          พัชรภากร  ทวกุล 

ิหมอมหลวงพัชรภากร  ทวกุลี 
รองลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

ส านาถูกตຌอง 

 
ินางสาวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิศษ 



เอกสารแนบ 

 

 

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

ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

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

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

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนฝ�กอบรม 

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

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค-และเงื่อนไขของทุนฝ�กอบรม 
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!อนการฝ�กอบรม 
โดย รศ. ดร. วิชิตา รักธรรม 

วิทยาลัยการจัดการ 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. 

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


