ิสำเนำี
ประกำศสำนักงำน ก.พ.
เรืไอง รำยชืไอผู้มีสิทธิเด้รับทุนฝຄกอบรมเพืไอพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญทีไปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค
ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๕๕๙ ิเพิไมเติมี
------------------------------ตามทีไไดຌมีป ระกาศส านั กงาน ก.พ. ลงวัน ทีไ ๎ กัน ยายน ๎๕๕๕ รืไ อง รั บสมัครคัดลื อก
ขຌาราชการพลรือนสามัญ พืไอรับทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญ ทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค
ประจ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ ิพิไ มติ ม ี ดยกาหนด฿หຌ กระทรวงมหาดไทยดานิ น การรั บ สมั ครละ
คัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌดารงตาหน่งประภทวิชาการระดับชานาญการ หรือชานาญการพิศษ
ซึไ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค ร พืไ อ รั บ ทุ น ไปฝึ ก อบรม฿นต่ า งประทศ ละจຌ ง รายชืไ อ ผูຌ ไ ดຌ รั บ
การคัดลือกพรຌอมทัๅงอกสารหลักฐานต่าง โ ไปยังสานักงาน ก.พ. ภาย฿นวันทีไ ๎์ ตุลาคม ๎๕๕๕ นัๅน
บัด นี ๅ ส านัก งาน ก.พ. ไดຌร ับ จຌง รายชืไอ ผู ຌไ ดຌร ับ การคัด ลือ กจากกระทรวงมหาดไทย
รียบรຌอยลຌว จึงประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิไดຌรับทุนรัฐบาล ดังนีๅ
ํ. หัวข้อกำรอบรม เศรษฐกิจดิจิตอลละสร้ำงสรรค์ ิCreative and Digital Economyี
ํ. น.ส. สุนทรี ศรีสงคราม

สานักงานจังหวัดชัยภูมิ

๎. นายณัฐนาท สันทัดพรຌอม

สานักงานกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๏. น.ส.วชิราภรณ์ ยอดนๅาคา

สานักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์

๐. นายอก อุ่นจิตต์วรรธนะ

สานักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

๕. นางกฤษญาพร สุนทรพจน์

สานักงานพาณิชย์จังหวัดฉะชิงทรา

๒. นายสุรชัย ตันชัชวาล

สานักงานจังหวัดสระกຌว

๓. นายศศิน ดิศวนนท์

สานักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดฉะชิงทรา

๔. น.ส. ปิยนันท์ กาหงส่อง

สานักงานจังหวัดภูกใต

๕. นายจตุพงศ์ กຌว฿ส

ทีไทาการปกครองอาภอกะทูຌ จังหวัดภูกใต

ํ์. นางอรุณรัตน์ หวังดี

สานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

ํํ. นายภูวนาถ สุขสม

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค฿ตຌฝัດงอ่าวไทย

๒

ํ๎. นายจักรกฤษณ์ อ่งฉຌวน

สานักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ํ๏. นายอิทธิพล ขวาไทย

สานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ํ๐. นาง฿จทิพย์ ด่านปรีดานนท์

สานักงานกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ํ๕. นายจรูญ ปงหาญ

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคหนือตอนบน ํ

ํ๒. นายสงกรานต์ มูลวิจิตร

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชียง฿หม่

ํ๓. นายปฐมชาติ ศรีจริญจิตร์

สานักงานกษตรจังหวัดชียง฿หม่

ํ๔. นายพิทักษ์ สຌมภู่

ทีไทาการปกครองอาภอมืองอุตรดิตถ์

ํ๕. นายณัฐนันท์ พุ่มพร

สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

๎์. นายณัฐศักดิ่ ยຌมสุข

สานักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดพิษณุลก

๎. หัวข้อกำรอบรม กำรทองเทีไยวบบยัไงยืน ิSustainable Tourism)
ํ. นายปริญญ์ ปริญญ์ไวกูณฐ์

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๎

๎. นายสม฿จ กาดา

สานักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

๏. นายพงษ์พิพัฒน์ นาพนงาม

สานักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

๐. นางวิภาศรี คงกลีๅยง

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

๕. นางอาไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกีๅ

สานักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดชลบุรี

๒. นายปิยะ สมัครพงศ์

สานักงานกษตรจังหวัดจันทบุรี

๓. นางคนึงนิจ ทยายุทธ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

๔. น.ส.ปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ่

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคหนือตอนบน ๎

๕. น.ส.พรรษสรณ์ งุ่ยส่องสวง

สานักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดพะยา

ํ์. นางณัฐพร มหาไพบูลย์

สานักงานพาณิชย์จังหวัดชียงราย

ํํ. น.ส.อຌอยทิพย์ ณรงค์ชัย

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

ํ๎. นายณัฐพงศ์ คาวงศ์ปิน

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบน ํ

ํ๏. น.ส.สุขณกมล ศุขศาสตร์

สานักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ํ๐. น.ส.ภาชินี พฤกษาพิทักษ์

สานักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดยะลา

๓

ํ๕. นางอรุณ หนูผุด

สานักงานกษตรจังหวัดสงขลา

ํ๒. นางปรมวดี สันหนู

สานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

ํ๓. น.ส.อุษา กຌวละอียด

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

ํ๔. นายรัฐพล ธุระพันธ์

ทีไทาการปกครองจังหวัดศรีสะกษ

ํ๕. น.ส.วรัญญา อินทรพันธุ์

สานักงานการท่องทีไยวละกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

๎์. นายองอาจ สีทาก

สานักงานจังหวัดยสธร

๏. หัวข้อกำรอบรม นวัตกรรมกำรเกษตรละอำหำร ิInnovative Agriculture and Food)
ํ. นางฐปานีย์ มครศวรรยธรรม

สานักงานสงเสริมการปกครองทຌองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี

๎. นายจีรสันติ จิตภักดี

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ํ

๏. นายมุ่งมาตร วังกะ

กรมการขຌาว จังหวัดชัยนาท

๐. นางปิยนันท์ ปันกอ

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๎

๕. นางอุษณีย์ จันทราภิรมย์

สานักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

๒. น.ส.รตี หงาจิๅน

สานักงานกษตรจังหวัดรຌอยอใด

๓. นางสุภาภรณ์ นามปรีดา

สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉียงหนือตอนกลาง

๔. นางวนิดา บัวลาด

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

๕. นายปริญญา บุญมา

สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนก่น

ํ์. นางศันสนีย์ กษตรสินสมบัติ

สานักงานกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ํํ. นายอกพงษ์ ศิริพันธ์

สานักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ํ๎. น.ส.วาณี ศิลประสาทอก

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ํ๏. น.ส.นฤมล พุกพิกุล

สานักงานกษตรจังหวัดสระบุรี

ํ๐. นางจิรภัทร์ ปานอุทัย

สานักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ํ๕. น.ส.สุพัฒนา อินทร์สุข

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ํ๒. นายศักดาวุธ ศักดิศรษฐ์

สานักงานจังหวัดนนทบุรี

ํ๓. นายวิรัช ฉายาประสริฐ

สานักงานกษตรละสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

๔

ํ๔. น.ส.จิตรลัดดา สุทธินันท์

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี

ํ๕. นางดวงดือน กลมาศ

สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์

๎์. ว่าทีไรຌอยท ขุนทอง สายบุตร

สานักงานจังหวัดอุทัยธานี

ทัๅงนีๅ ขอ฿หຌผูຌมีสิทธิไดຌรับทุน ดานินการดังต่อไปนีๅ
ํ. จຌงความประสงค์พืไอรับทุนรัฐบาล ิทุนฝึกอบรมี ภาย฿น ํ์ วัน นับจากวันทีไประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิไดຌรับทุนรัฐบาลฯ ผ่านทางวใบไซต์สานักงาน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th ฿นหัวขຌอ “ทุนศึกษาต่อ/
ฝึกอบรม หัวขຌอย่อย “ทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ ิพิไมติมี
หากผูຌมีสิทธิไดຌรับทุนไม่จຌงยืนยันการรับทุนภาย฿นวลาทีไกาหนด จะถือว่าสละสิทธิการรับทุน
฿นครัๅงนีๅ
๎. ขຌาร่วมการปฐมนิทศทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿น
ภูมิภาค ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ ิพิไมติมี พืไอตรียมความพรຌอมก่อนริไมหลักสูตรฝึกอบรม รวมทัๅง
รายงานตัว พืไอ ยื น ยั น การรั บ ทุ น ฿นวั น จั น ทร์ ทีไ ๓ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๎๕๕๕ วลา ์๔.๏์ – ํ๎.์์ น.
ณ หຌองประชุม ํ ชัๅน ๕ อาคารสานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๏. ตรียมอกสารพืไอทาสัญญารับทุนรัฐบาล ละนาไปยืไน฿นวันปฐมนิทศ ิ๓ พฤศจิกายน
๎๕๕๕ี ดังรายการอกสารต่อไปนีๅ
๏.ํ สานาหนังสือดินทางราชการ ิถຌามีี
จานวน ๎ ฉบับ
๏.๎ สานาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวจຌาหนຌาทีขไ องรัฐ จานวน ๎ ฉบับ
๏.๏ สานาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ จานวน ๎ ฉบับ
ของคู่สมรส ิกรณีมีคู่สมรสี
๏.๐ สานาทะบียนบຌาน
จานวน ๎ ฉบับ
๏.๕ สานาทะบียนบຌานของคู่สมรส ิกรณีมีคู่สมรสี
จานวน ๎ ฉบับ
๏.๒ สานาทะบียนสมรส ิกรณีมีคู่สมรสี
จานวน ๎ ฉบับ
๏.๓ สานาทะบียนหย่า/฿บมรณบัตรของคู่สมรส ิถຌามีี
จานวน ๎ ฉบับ
๏.๔ สานาหลักฐานการปลีไยนชืไอ – นามสกุล ิถຌามีี
จานวน ๎ ฉบับ
ทัๅงนีๅ เจ้ำของเอกสำรจะต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องในสำเนำเอกสำรทุกฉบับ

๕

๐. กรอกบบฟอร์มพืไอทาสั ญญารั บทุน รั ฐ บาล ละนามายืไ น฿นวัน ปฐมนิ ทศ ดังรายการ
อกสารต่อไปนีๅ
๐.ํ บบฟอร์มขอจัดทาสัญญานักรียนทุนรัฐบาล

จานวน ํ ฉบับ

๐.๎ หนังสือยินยอม฿หຌความยินยอมของคู่สมรสหรือบันทึกสดหมຌาย จานวน ๎ ฉบับ
๐.๏ หลักกณฑ์การพิกถอนการ฿หຌทุนรัฐบาล

จานวน ํ ฉบับ

๐.๐ หนังสือขอยืนยันการรับทุน

จานวน ํ ฉบับ

๐.๕ หนังสือขอบิกค่า฿ชຌจ่ายก่อนการดินทางไปศึกษา

จานวน ๎ ฉบับ

ทัๅงนีๅ ดาวน์หลดอกสารไดຌทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ “ทุนศึกษาต่อ /ฝึกอบรม หัวขຌอย่อย
“ทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนาขຌาราชการพลรือนสามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕
ิพิไมติมี ลือก “อกสารพืไอทาสัญญารับทุนรัฐบาล ิทุนฝึกอบรมี
ผูຌมีสิทธิไดຌรับทุนจะตຌองทาสัญญารับทุนรัฐบาลตามทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด หากผูຌมีสิทธิไดຌรับทุน
ไม่ทาสัญญารับทุนภาย฿นระยะวลาทีไกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ฿นการรับทุนครัๅงนีๅ ฿นกรณีทีไผูຌรับทุนสละสิทธิ
การรับทุนภายหลังจากระยะวลาดังกล่าว ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากาหนด
เงืไอนเขกำรรับทุน
ํ. ผูຌมีสิทธิไดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ณ ส่วนราชการทีไปຓนตຌนสังกัด
๎. ผู ຌม ีส ิท ธิไ ดຌร ับ ทุน จะตຌอ งส่ง หลัก ฐานการไดຌร ับ อนุญ าต฿หຌล าฝึก อบรมจากหัว หนຌา
ส่วนราชการจຌาสังกัด ฿หຌสานักงาน ก.พ. ก่อนดินทางไปฝึกอบรม
๏. ผูຌไดຌรับทุนจะตຌองสละสิทธิ /รายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด
หากผูຌรับทุนสละสิทธิ /รายงานตัวรับทุนภายหลังจากระยะวลาดังกล่าว ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญา
กาหนด
๐. ผูຌไดຌรับทุนจะตຌองขียนบทความปຓนภาษาไทยทีไชีๅ฿หຌหในถึงการนาความรูຌ ละประสบการณ์
ทีไ ไ ดຌ รั บ จากการฝึ ก อบรมมาประยุ ก ต์ ฿ ชຌ  พืไ อ พั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง งานทีไ รั บ ผิ ด ชอบ พรຌ อ มขຌ อ สนอ
การปลีไยนปลง ภาย฿น ๏์ วันหลังจากสิๅนสุดการอบรม ิตามอกสารนบ ๎ ห่งประกาศสานักงาน ก.พ.
ลงวันทีไ ๎ กันยายน ๎๕๕๕ รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญ พืไอรับทุนฝึกอบรมพืไอพัฒนา
ขຌาราชการพลรือนสามัญ ทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ ิพิไมติมี
๕. ผูຌไดຌรับทุนจะตຌองขຌาร่วมกิจกรรมต่าง โ ตามทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด
๒. หากผู ຌร ับ ทุน มิไ ดຌด านิน การตามขຌอ ๐ – ๕ ส านัก งาน ก.พ. จะน าไปปຓน ขຌอ มูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส่วนราชการทีไผูຌไดຌรับทุนสังกัด฿นปต่อไป

๖

อนึไง ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนกผู้เด้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึไง ดังนีๅ
ํ. ไม่ม ีห นัง สือ อนุญ าตตัว บุค คล฿หຌ ดิน ทางไปอบรม ณ ต่า งประทศ จากหัว หนຌา
ส่วนราชการจຌาสังกัด
๎. หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการทาสัญญาตามทีไสานักงาน ก.พ. กาหนด
๏. ปຓน ผู ຌมีค วามประพฤติ สื ไอ มสีย หรือ ไม่อ ยู ่฿ นมาตรฐาน หรือ ไม่ หมาะสม หรือ ไม่
ประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. กาหนด
๐. ปຓ น ผูຌ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามขຌ อ ๏ ห่ ง ประกาศส านั ก งาน ก.พ. ลงวั น ทีไ ๎ กันยายน
๎๕๕๕ รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญ พืไอรับ ทุน ฝึกอบรมพืไอพัฒ นาขຌาราชการพลรือน
สามัญทีไปฏิบัติราชการ฿นภูมิภาค ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๎๕๕๕ ิพิไมติมี
๕. หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกาหนดการดินทางไปฝึกอบรม

ประกาศ ณ วันทีไ ๏ํ ตุลาคม พ.ศ. ๎๕๕๕
ิลงชืไอี

พัชรภากร ทวกุล
(หม่อมหลวงพัชรภากร ทวกุล)

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
ลขาธิการ ก.พ.

สานาถูกตຌอง

ินางสาวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิศษ

กำหนดกำรกำรปฐมนิเทศ
ทุนฝຄกอบรมเพืไอกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญทีไปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค
ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๕๕๙ ิเพิไมเติมี
วันจันทร์ทีไ ๓ พฤศจิกำยน ๎๕๕๙ เวลำ ์๔.๏์ – ํ๎.์์ น.
ณ ห้องประชุม ํ ชัๅน ๙ อำคำรสำนักงำน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
---------------------------------------------์๔.๏์ – ์๕.์์ น.

ลงทะบียนละรายงานตัวพืไอยืนยันการรับทุนฝึกอบรม

์๕.์์ – ์๕.ํ๕ น.

กล่าวปิดการปฐมนิทศ
ดย นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะสรี
ผูຌอานวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง สานักงาน ก.พ.

์๕.ํ๕ – ์๕.๏์ น.

ชีๅจงวัตถุประสงค์ละงืไอนไขของทุนฝึกอบรม
ดย นายอริยะ สกุลกຌว หัวหนຌากลุมยุทธศาสตร์กาลังคนภาครัฐ
ศูนย์นักบริหารระดับสูง สานักงาน ก.พ.

์๕.๏์ – ํ์.์์ น.

ชีๅจงนืๅอหาหลักสูตรละการตรียมตัวก่อนการฝึกอบรม
ดย ผศ. ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ํ์.์์ – ํ์.ํ๕ น.

รับประทานอาหารว่างละครืไองดืไม

ํ์.ํ๕ – ํ์.๏์ น.

ชีๅจงระบียบการบิกจ่ายงิน การซืๅอ/ปลีไยนตั็วครืไองบิน ฯลฯ
ดย กลุมงานคลัง สานักงาน ก.พ.

ํ์.๏์ – ํํ.๏์ น.

ชีๅจงกีไยวกับระบียบทุนรัฐบาล การทาสัญญารับทุน ฯลฯ
ดย ศูนย์จัดการศึกษาในตางประทศละบริหารความรูຌ สานักงาน ก.พ.

ํํ.๏์ – ํ๎.์์ น.

สรุปละตอบคาถาม
ดย นายรณรงค์ ศุภรัศมี นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ศูนย์นักบริหารระดับสูง สานักงาน ก.พ.
----------------------------------------------

