


  อกสารนบทຌาย ํ 

รายชืไอขຌาราชการพลรือนสามัญ 

ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรม ิระยะสัๅน฿นละตางประทศี ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎  
ิครงการทุนฝຄกอบรมส าหรับผูຌขຌารวม ครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์พืไอการปฏิรูปประทศ 

ชิงบูรณาการ ิStrategist Development Program) ณ ส านักงานทรัพยากรนๅ าหงชาติี 

ํ. ผูຌขຌารวมครงการ 

ล าดับทีไ ชืไอ ู นามสกุล ต าหนง สวนราชการตຌนสังกัด 

ํ นางสาวหทัยทิพย์  กຌวชัยวงค์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย 

๎ นายกันตพงศ์  สุวรรณเพบูลย์ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินพื่อ
กษตรกรรม 

๏ นายชนาวัชร  อรุณรัตน์ นักวิคราะห์นยบายละผน
ช านาญการพิศษ 

กรมทรัพยากรน  า 

๐ นางสาวพิรพร  พชรทอง นักวิชาการสิ่งวดลຌอม 

ช านาญการพิศษ 

กรมควบคุมมลพิษ 

๑ นางสาวศยามล  สายยศ นักวิคราะห์ผังมืองปฏิบัติการ กรมยธาธิการละผังมือง 
๒ นางสาวนวลวรรณ  ฉวีวรรณ นักวิคราะห์นยบายละ

ผนปฏิบัติการ 

กรมยธาธิการละผังมือง 

๓ นางสาววรวรรณ  นาคบรรพต นักวิชาการสิ่งวดลຌอม 

ช านาญการพิศษ 

กรมสงสริมคุณภาพ
สิ่งวดลຌอม 

 

๎. พีไลีๅยง/ผูຌสอนงาน 

ล าดับทีไ ชืไอ ู นามสกุล ต าหนง สวนราชการตຌนสังกัด 

ํ นายธีร์ ทองทพ นิติกรช านาญการ ส านักงานทรัพยากรน  า
หงชาติ 

๎ นายศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ วิศวกรชลประธานช านาญการ ส านักงานทรัพยากรน  า
หงชาติ 

๏ นายสราวุธ ชวีะประสริฐ ผูຌอ านวยการกองนยบายละ
ผนมบท 

รักษาการ฿นต าหนงที่ปรึกษา
ดຌานยุทธศาสตร์น  า 

ส านักงานทรัพยากรน  า
หงชาติ 



เอกสารแนบท�าย ๒ 
ขั้นตอนการดําเนินการสําหรับผู�มีสิทธิได�รับทุน (ระยะสั้นในและและต"างประเทศ)  

โครงการทุนฝ*กอบรมสําหรับผู�เข�าร"วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร.เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) ณ สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห"งชาติ 

Action Learning Program for Strategist Teams 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต"อ 

๑. 
การทํา
สัญญารบั
ทุน 

๑.๑ กรอกข�อมูลในเอกสารและแสกนจัดส"งเอกสาร
ประกอบการทําสญัญารับทนุรัฐบาลทาง E-mail  

๑. รายการเอกสารสําหรับทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล ๑ ชุด 
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๒. แบบฟอร�มขอทําสัญญา ๑ ชุด (แบบฟอร�มสํานักงาน
ก.พ.) 
๓. สําเนาบัตรประชาชนของผู'รับทุน  
๔. สําเนาทะเบียนบ'านของผู'รับทุน  
 
หมายเหตุ 
๑. ผู'รับทุนจะต'องสแกนเอกสาร ๑ - ๕ มาให'เจ'าหน'าที่ 
ก.พ. ก/อนมาทําสัญญารับทุน  
๒. เอกสารตามข'อ ๑ – ๔ สามารถดาวน�โหลดได'จาก QR 
Code 
๒. จัดส/งเอกสารทั้งหมดทาง E-mail มาท่ี  
E-mail: Supreeya@ocsc.go.th “คุณสุปรียา สิทธิเวช  
ศูนย�จัดการศึกษาในต/างประเทศและบริหารความรู' (ศกศ.)  
สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท�  ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐” 

ภายในวันท่ี 
๘ - ๙ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 
 

 คุณสุปรียา  
สิทธิเวช   

โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๕๑  
E-mail: 

Supreeya@ocsc.go.th 

 ๑.๒ สถานที่ทําสัญญารบัทุนและเอกสารที่ต�องนํามา 
หลังจากจัดส/งเอกสารขอทําสญัญามาทาง E-mail แล'ว 
ให'เดินทางมาทําสัญญารับทุนด�วยตัวเอง 
ท่ีอาคารสํานักงาน ก.พ. นนทบรีุ ชั้น ๑  
ศูนย�จัดการศึกษาในต/างประเทศและบริหารความรู'  

๑. รายการเอกสารสําหรับทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล ๑ ชุด 
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๒. แบบฟอร�มขอทําสัญญา ๑ ชุด (แบบฟอร�มสํานักงาน 
ก.พ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต"อ 

๓. หนังสือให'ความยินยอมจากคู/สมรส ๒ ชุด  
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๔. บันทึกโสด/หม'าย ๒ ชุด (แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๕. หลักเกณฑ�การเพิกถอนการให'ทุนรัฐบาล ๒ ชุด 
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๖. หนังสือขอยืนยันการรับทุนรัฐบาล ๒ ชุด  
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๗. ใบเบิกเงินค/าใช'จ/ายก/อนการเดินทางไปฝ`กอบรม ๒ ชุด 
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
 ๘. สําเนาบัตรประชาชนของผู'รับทุนและคู/สมรส อย/างละ ๒ 
ชุด  
 ๙. สําเนาทะเบียนบ'านของผู'รับทุนและคู/สมรส อย/างละ ๒ 
ชุด  
๑๐. สําเนาทะเบียนสมรส/ใบหย/าของผู'รับทุน ๒ ชุด   
๑๑. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู'รับทุนและคู/สมรส ๒ 
ชุด   
๑๒. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู/สมรสเสียชีวิต) ๒ ชุด 
(เอกสารสาํเนาทุกฉบับต'องลงนามรับรองสําเนาถูกต'องโดย 
เจ'าของสําเนา) 
หมายเหตุ 
๑. กรุณาเตรียมเงินค/าอากรแสตมปb ดวงละ ๕ บาท จํานวน  
๔ ดวง รวม ๒๐ บาท ในวันทําสัญญา 
๒. เอกสารตามข'อ ๑ – ๗ สามารถดาวน�โหลดได'จาก QR 
Code  
๓. ให'นําเอกสารตัวจริงที่กรอกรายละเอียดแล'ว ๑ - ๑๒  
มาในวันทําสัญญา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในวันท่ี 
๑๔ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสุปรียา  
สิทธิเวช   

โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๕๑  

๒. 
สิ่งที่ต�อง
ดําเนินการ 

๒.๑ จัดส"งสําเนาหนังสือเดินทางราชการ  
หากผู'มีสิทธิรับทุนมีหนังสือเดินทางราชการให'ส/งสําเนามาที่  
“คุณอมรรัตน� โม'ชัย” โทรสาร. ๐-๒๕๔๗-๑๔๙๓ และ  
หรือ e-mail: hipps2017team@gmail.com   

 
 
 
 

คุณอมรรัตน� 
โม'ชัย 

โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๙๓ 



๓ 

 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต"อ 

หมายเหตุ สาํเนาหนังสือเดินทางราชการเล�มสีน้าํเงินท่ียังมี
อายุการใช�งานถึงวันที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

ภายในวันท่ี 
๘ - ๙ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 
 

๒.๒ การทําหนังสือเดินทางราชการ 
โดยเอกสารท่ีใช'ประกอบการทําหนังสือเดินทางมีดังน้ี 
๑. หนังสือถึงปลัดกระทรวงการต/างประเทศขอให'ออก
หนังสือเดินทางราชการ 
(ติดต/อเจ'าหน'าที่สํานักงาน ก.พ. เพื่อรับเอกสารฉบับนี้) 
๒. บัตรประจําตัวข'าราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน 
๓. ค/าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท  
(รวมอยู/ในค/าใช'จ/ายเหมาจ/ายก/อนการเดินทางที่จะได'รับ
จากสาํนักงาน ก.พ.) 
๔. สําเนาประกาศรายชื่อผู'มีสทิธิได'รับทุนรัฐบาล 

หมายเหตุ ผู�มีสิทธิได�รับทุนสามารถทําหนังสือเดินทาง
ราชการได�ท่ีสํานักงานหนังสือเดินทาง ศูนย+ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา แจ�งวัฒนะ อาคารบี ชั้น ๗ ประตูฝ89งทิศ
ตะวันออก 

คุณปฐมาพร  
คุ'มภัย 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๕๖ 

 ๒.๓ การทาํสัญญาลากบัส"วนราชการ 
การอนุมัติตัวบุคคลเพื่อให'ผู'มีสิทธิได'รับทุนนาํไปทําสัญญาลา
ฝ`กอบรมกับส/วนราชการต'นสังกัด โดยสาํนักงาน ก.พ. จะออก
หนังสือนี้ให'หลังจากผู'มีสิทธิรับทุนทําสัญญารับทุนรัฐบาลกับ
สํานักงาน ก.พ. และผู'มีสิทธิรับทุนนําหนังสือฉบับนีไ้ปทาํ
สัญญาลารบัทุนกับส/วนราชการต'นสังกัดต/อไป 

หลังจากทําสัญญา
รับทุน 

 
คุณปฐมาพร  

คุ'มภัย 
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๕๖ 

 

๒.๔ ค"าใช�จ"ายเหมาจ"ายก"อนการเดินทาง  
รับเช็คได'ที่สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี ชั้น ๒ กลุ/มงานคลัง 
 
หมายเหตุ จะรับเช็คได�เมื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนทุกคนได�ทํา
สัญญารับทุนรัฐบาลและส�งสําเนาหนังสือเดินทางราชการ
เรียบร�อยแล�ว 

 
ก/อนวันเดินทางไป

ต/างประเทศ 
๑ สัปดาห� 

   (รับพร'อมกัน) 
 
 

 
 

 

คุณกันฐิกา  
ทองสุข 

โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๗๙ 
 

 

 
๒.๕ บัตรโดยสารเครื่องบิน 



๔ 

 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต"อ 

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการจองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
และแจ'งให'ผู'มีสิทธิรับทุนทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส�  
(e-mail) 
หมายเหตุ สํานักงาน ก.พ. จะออกบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
เมื่อผู�มีสิทธิรับทุนทุกคนได�ทําสัญญารับทุนรัฐบาลและส�ง
สําเนาหนังสือเดินทางราชการเรียบร�อยแล�ว 

ก/อนวันเดินทางไป
ต/างประเทศ 
๑ สัปดาห� 

   (รับพร'อมกัน) 

คุณกันฐิกา  
ทองสุข 

โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๗๙ 
 

 

๓. ข�อผูกพันในการรับทุน 

๓.๑. ผู'ได'รับทุนจะต'องกลับมาทําประโยชน�ให'แก/ราชการตามสัญญาเปiนระยะเวลาไม/น'อยกว/า ๒ เท/า

ของระยะเวลาท่ีได'รับทุน 

๓.๒ ในระหว/างที่รับทุน ก.พ. ผู'รับทุนจะต'องตั้งใจและขยันหม่ันเพียรพยายามอย/างดีท่ีสุดที่จะ 

ไม/หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการฝ`กอบรมก/อนสําเร็จตามโครงการฝ`กอบรม หากไม/ประพฤติหรือ 

ไม/ปฏิบัติตามจะต'องรับผิดชอบชดใช'ทุนตามท่ีสํานักงาน ก.พ. ได'จ/ายไปแล'วทั้งส้ินและใช'เงินอีกสองเท'าเปiน

เบ้ียปรับด'วย 

๓.๓ กรณีผู'ได'รับทุนไม/กลับมาทําประโยชน�ให'แก/ราชการตามสัญญาที่ได'ทําไว'กับสํานักงาน ก.พ. 

นอกจากจะต'องชดใช'เงินทุนที่ได'จ/ายไปแล'วท้ังสิ้น ยังจะต'องชดใช'เงินอีก ๒ เท/าของจํานวนเงินทุนดังกล/าว 

ให'เปiนเบ้ียปรับอีกด'วย 

๔. เงื่อนไขการรับทุน 

 ผู' ได'รับทุนจะต'องเข' าร/วมหลักสูตร Action Learning Program for Strategist Teams ตลอด

หลักสูตรครบถ'วน ร'อยละ ๑๐๐ 

 

QR CODE เอกสารการทําสัญญารับทุนฝ*กอบรมและตัวอย"างการกรอกเอกสารการทําสัญญา 

 

  

 

 

 

 


