อกสารนบทຌาย ํ
รายชืไอขຌาราชการพลรือนสามัญ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรม ิระยะสัๅน฿นละตางประทศี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎
ิครงการทุนฝຄกอบรมสาหรับผูຌขຌารวม ครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์พืไอการปฏิรูปประทศ
ชิงบูรณาการ ิStrategist Development Program) ณ สานักงานทรัพยากรนๅาหงชาติี
ํ. ผูຌขຌารวมครงการ
ลาดับทีไ
ชืไอ ู นามสกุล
ตาหนง
ํ
นางสาวหทัยทิพย์ กຌวชัยวงค์ นิติกรปฏิบัติการ
๎

นายกันตพงศ์ สุวรรณเพบูลย์

นิติกรปฏิบัติการ

๏

นายชนาวัชร อรุณรัตน์

๐

นางสาวพิรพร พชรทอง

๑
๒

นางสาวศยามล สายยศ
นางสาวนวลวรรณ ฉวีวรรณ

๓

นางสาววรวรรณ นาคบรรพต

นักวิคราะห์นยบายละผน
ชานาญการพิศษ
นักวิชาการสิ่งวดลຌอม
ชานาญการพิศษ
นักวิคราะห์ผังมืองปฏิบัติการ
นักวิคราะห์นยบายละ
ผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งวดลຌอม
ชานาญการพิศษ

สวนราชการตຌนสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย
สานักงานการปฏิรูปที่ดินพื่อ
กษตรกรรม
กรมทรัพยากรนา
กรมควบคุมมลพิษ
กรมยธาธิการละผังมือง
กรมยธาธิการละผังมือง
กรมสงสริมคุณภาพ
สิ่งวดลຌอม

๎. พีไลีๅยง/ผูຌสอนงาน
ลาดับทีไ
ชืไอ ู นามสกุล
ํ
นายธีร์ ทองทพ

ตาหนง
นิติกรชานาญการ

๎

นายศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ

วิศวกรชลประธานชานาญการ

๏

นายสราวุธ ชีวะประสริฐ

ผูຌอานวยการกองนยบายละ
ผนมบท
รักษาการ฿นตาหนงที่ปรึกษา
ดຌานยุทธศาสตร์นา

สวนราชการตຌนสังกัด
สานักงานทรัพยากรนา
หงชาติ
สานักงานทรัพยากรนา
หงชาติ
สานักงานทรัพยากรนา
หงชาติ

เอกสารแนบทาย ๒
ขั้นตอนการดําเนินการสําหรับผูมีสิทธิไดรับทุน (ระยะสั้นในและและต"างประเทศ)
โครงการทุนฝ*กอบรมสําหรับผูเขาร"วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร.เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
(Strategist Development Program) ณ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห"งชาติ

Action Learning Program for Strategist Teams
ขั้นตอน
๑.
การทํา
สัญญารับ
ทุน

รายละเอียดการดําเนินการ

ดําเนินการ
ภายใน

การติดต"อ

๑.๑ กรอกขอมูลในเอกสารและแสกนจัดส"งเอกสาร
ประกอบการทําสัญญารับทุนรัฐบาลทาง E-mail
๑. รายการเอกสารสําหรับทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล ๑ ชุด
(แบบฟอรมสํานักงาน ก.พ.)
๒. แบบฟอรมขอทํา สัญ ญา ๑ ชุ ด (แบบฟอรมสํ า นักงาน
ก.พ.)
๓. สําเนาบัตรประชาชนของผู'รับทุน
๔. สําเนาทะเบียนบ'านของผู'รับทุน
หมายเหตุ
๑. ผู' รับ ทุ นจะต' องสแกนเอกสาร ๑ - ๕ มาให' เจ' า หน' า ที่
ก.พ. ก/อนมาทําสัญญารับทุน
๒. เอกสารตามข'อ ๑ – ๔ สามารถดาวนโหลดได' จาก QR
Code
๒. จัดส/งเอกสารทั้งหมดทาง E-mail มาที่
E-mail: Supreeya@ocsc.go.th “คุณสุปรียา สิทธิเวช
ศูนยจัดการศึกษาในต/างประเทศและบริหารความรู' (ศกศ.)
สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐”
๑.๒ สถานที่ทําสัญญารับทุนและเอกสารที่ตองนํามา
หลังจากจัดส/งเอกสารขอทําสัญญามาทาง E-mail แล'ว
ให'เดินทางมาทําสัญญารับทุนดวยตัวเอง
ที่อาคารสํานักงาน ก.พ. นนทบุรี ชั้น ๑
ศูนยจัดการศึกษาในต/างประเทศและบริหารความรู'
๑. รายการเอกสารสําหรับทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล ๑ ชุด
(แบบฟอรมสํานักงาน ก.พ.)
๒. แบบฟอรมขอทํา สัญ ญา ๑ ชุ ด (แบบฟอรมสํ า นักงาน
ก.พ.)

ภายในวันที่
๘ - ๙ สิงหาคม
๒๕๖๒

คุณสุปรียา
สิทธิเวช
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๕๑
E-mail:
Supreeya@ocsc.go.th

๒

ขั้นตอน

รายละเอียดการดําเนินการ
๓. หนังสือให'ความยินยอมจากคู/สมรส ๒ ชุด
(แบบฟอรมสํานักงาน ก.พ.)
๔. บันทึกโสด/หม'าย ๒ ชุด (แบบฟอรมสํานักงาน ก.พ.)
๕. หลักเกณฑการเพิกถอนการให'ทุนรัฐบาล ๒ ชุด
(แบบฟอรมสํานักงาน ก.พ.)
๖. หนังสือขอยืนยันการรับทุนรัฐบาล ๒ ชุด
(แบบฟอรมสํานักงาน ก.พ.)
๗. ใบเบิกเงินค/าใช'จ/ายก/อนการเดินทางไปฝ`กอบรม ๒ ชุด
(แบบฟอรมสํานักงาน 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
(เอกสารสําเนาทุกฉบับต'องลงนามรับรองสําเนาถูกต'องโดย
เจ'าของสําเนา)
หมายเหตุ
๑. กรุณาเตรียมเงินค/าอากรแสตมปb ดวงละ ๕ บาท จํานวน
๔ ดวง รวม ๒๐ บาท ในวันทําสัญญา
๒. เอกสารตามข'อ ๑ – ๗ สามารถดาวนโหลดได'จาก QR
Code
๓. ให'นําเอกสารตัวจริงที่กรอกรายละเอียดแล'ว ๑ - ๑๒
มาในวันทําสัญญา

๒.
สิ่งที่ตอง
ดําเนินการ

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

ดําเนินการ
ภายใน

การติดต"อ

ภายในวันที่
๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๒

คุณสุปรียา
สิทธิเวช
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๕๑

คุณอมรรัตน
โม'ชัย
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๙๓

๓

ขั้นตอน

รายละเอียดการดําเนินการ
หมายเหตุ สําเนาหนังสือเดินทางราชการเลมสีนา้ํ เงินที่ยังมี
อายุการใชงานถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๒.๒ การทําหนังสือเดินทางราชการ
โดยเอกสารที่ใช'ประกอบการทําหนังสือเดินทางมีดังนี้
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
จากสํานักงาน ก.พ.)
๔. สําเนาประกาศรายชื่อผู'มีสทิ ธิได'รับทุนรัฐบาล
หมายเหตุ ผูมีสิทธิไดรับทุนสามารถทําหนังสือเดินทาง
ราชการไดที่สํานักงานหนังสือเดินทาง ศูนย+ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา แจงวัฒนะ อาคารบี ชั้น ๗ ประตูฝ89งทิศ
ตะวันออก
๒.๓ การทําสัญญาลากับส"วนราชการ
การอนุมัติตัวบุคคลเพื่อให'ผู'มีสิทธิได'รับทุนนําไปทําสัญญาลา
ฝ`กอบรมกับส/วนราชการต'นสังกัด โดยสํานักงาน ก.พ. จะออก
หนังสือนี้ให'หลังจากผู'มีสิทธิรับทุนทําสัญญารับทุนรัฐบาลกับ
สํานักงาน ก.พ. และผู'มีสิทธิรับทุนนําหนังสือฉบับนีไ้ ปทํา
สัญญาลารับทุนกับส/วนราชการต'นสังกัดต/อไป
๒.๔ ค"าใชจ"ายเหมาจ"ายก"อนการเดินทาง
รับเช็คได'ที่สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี ชั้น ๒ กลุ/มงานคลัง

ดําเนินการ
ภายใน

ภายในวันที่
๘ - ๙ สิงหาคม
๒๕๖๒

หลังจากทําสัญญา
รับทุน

ก/อนวันเดินทางไป
ต/างประเทศ
๑ สัปดาห
หมายเหตุ จะรั บเช็ ค ไดเมื่ อผูมี สิ ทธิ ไ ดรั บทุน ทุ ก คนไดทํ า
สัญญารับทุนรัฐบาลและสงสําเนาหนังสือเดินทางราชการ (รับพร'อมกัน)
เรียบรอยแลว
๒.๕ บัตรโดยสารเครื่องบิน

การติดต"อ

คุณปฐมาพร
คุ'มภัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๕๖

คุณปฐมาพร
คุ'มภัย
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๕๖

คุณกันฐิกา
ทองสุข
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๗๙

๔

ขั้นตอน

ดําเนินการ
ภายใน
สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการจองบัตรโดยสารเครื่ องบิ น ก/อนวันเดินทางไป
และแจ'งให'ผู'มีสิทธิรับทุนทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ต/างประเทศ
(e-mail)
๑ สัปดาห
หมายเหตุ สํานักงาน ก.พ. จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิน (รับพร'อมกัน)
เมื่อผูมีสิทธิรับทุนทุกคนไดทําสัญญารับทุนรัฐบาลและสง
สําเนาหนังสือเดินทางราชการเรียบรอยแลว
รายละเอียดการดําเนินการ

การติดต"อ
คุณกันฐิกา
ทองสุข
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๗๙

๓. ขอผูกพันในการรับทุน
๓.๑. ผู'ได'รับทุนจะต'องกลับมาทําประโยชนให'แก/ราชการตามสัญญาเปiนระยะเวลาไม/น'อยกว/า ๒ เท/า
ของระยะเวลาที่ได'รับทุน
๓.๒ ในระหว/ า งที่ รั บทุ น ก.พ. ผู' รับ ทุ นจะต' องตั้ งใจและขยั นหมั่ นเพี ยรพยายามอย/ า งดี ที่สุ ด ที่ จ ะ
ไม/หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการฝ`กอบรมก/อนสําเร็จตามโครงการฝ`กอบรม หากไม/ประพฤติหรือ
ไม/ปฏิบัติตามจะต'องรับผิดชอบชดใช'ทุนตามที่สํานักงาน ก.พ. ได'จ/ายไปแล'วทั้งสิ้นและใช'เงินอีกสองเท'าเปiน
เบี้ยปรับด'วย
๓.๓ กรณีผู'ได'รับทุนไม/กลับมาทําประโยชนให'แก/ราชการตามสัญญาที่ได'ทําไว'กับสํานักงาน ก.พ.
นอกจากจะต'องชดใช'เงินทุนที่ได'จ/ายไปแล'วทั้งสิ้น ยังจะต'องชดใช'เงินอีก ๒ เท/าของจํานวนเงินทุนดังกล/าว
ให'เปiนเบี้ยปรับอีกด'วย
๔. เงื่อนไขการรับทุน
ผู' ไ ด' รั บ ทุ น จะต' อ งเข' า ร/ ว มหลั ก สู ต ร Action Learning Program for Strategist Teams ตลอด
หลักสูตรครบถ'วน ร'อยละ ๑๐๐
QR CODE เอกสารการทําสัญญารับทุนฝ*กอบรมและตัวอย"างการกรอกเอกสารการทําสัญญา

