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ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 
เรื่อง  รำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์พัฒนำประเทศ (Strategy-based) 

ส ำหรับข้ำรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 
------------------ 

 
 ตามที่ได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) 
ส าหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๒๐ ทุน นั้น  
   

 บัดนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรม เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้  
 
 ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
    ๑      นางสาวสุพัตรา แสนศรี ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ๒ นางสาวธนิตา ทองเงา กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๓ นายจิตติ บรรจุ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  ๔ นายจรินทร์ ชลไพศาล กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ่
  ๕ นางสาวนาตยา สุขเกษม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ๖ นายวีระยุทธ ขุนด า  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  ๗ นางสาวอรุณวรรณ สุภาวรรณ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ๘ นางสาวเสาวณิต อุดมพงษ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๙ นายนิพิฐพนธ์ โอภาวัฒนะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  ๑๐ นางสาวพิชญา พลฤทธิ์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ่
  ๑๑ นายธนวัฒน ์ ไทยแก้ว ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ๑๒ นางพริ้มเพรา พูลสวัสดิ์ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  ๑๓ นางสาวภัคจิรา ค าเบ้า ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ๑๔ นายภูมิพิพัทธ์ ศิริวัฒน์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  ๑๕ นางสาวณัฐิณ ี ปัณฑรสูตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  ๑๖ นายชาล ี ประจักษ์วงศ์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ่
  ๑๗ นางสาวนิสกา ม่วงพัฒน์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ๑๘ นางสุภาธร สวัสด ี ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 



 ๒ 

 ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด 
  ๑๙ นางสาวรัตติยา ค าพ่ึงพร ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  ๒๐ นายณฤพนธ์ ซี่โฮ่ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
    

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ยืนยันการรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนฝึกอบรม) ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผ่านทาง
เว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ในหัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ ฝึกอบรม” หัวข้อ “ทุนส าหรับบุคลากร
ภาครัฐ” หัวข้อ “ทุนฝึกอบรม” หัวข้อ “ทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-
based) ส าหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม” เลือก “ยืนยันการรับทุน” รายละเอียดการด าเนินการ 
ตามเอกสารแนบ 
  หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่แจ้งยืนยันการรับทุนภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ 
การรับทุนในครั้งนี้ 
 ๒. เข้าร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ ่มหลักสูตรฝึกอบรม ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ อาคารส านักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ดังก าหนดการตามเอกสารแนบ 
 ๓. ท าสัญญารับทุน โดยกรอกข้อมูลในเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบการท าสัญญา
รับทุนรัฐบาลฯ ทางไปรษณีย์มาที่ “คุณสุปรียา สิทธิเวช ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้  
(ศกศ.) ส านักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐”
รายละเอียดการด าเนินการตามเอกสารแนบ 
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องท าสัญญารับทุนรัฐบาลตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด หากผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนไม่ท าสัญญารับทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับทุน
สละสิทธิการรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตามท่ีสัญญาก าหนด 
  

 เงื่อนไขกำรรับทุน 

 ๑. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการที่เป็นต้นสังกัด 
 ๒. ผู ้มีส ิทธิได้ร ับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้า     
ส่วนราชการเจ้าสังกัดให้ส านักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปฝึกอบรม 
 ๓. ผู้ได้รับทุนจะต้องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด หากผู้รับทุน
สละสิทธิการรับทุนหลังจากการท าสัญญารับทุน ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตามท่ีสัญญาก าหนด 
 ๔. ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนบทความเป็นภาษาไทยที่ชี้ให้เห็นถึงการน าความรู้ และประสบการณ์ ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบพร้อมข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๒ แห่งประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนา
ประเทศ (Strategy-based) ส าหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพ่ิมเติม)) 
   ๕. ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  
 



 ๓ 

 อนึ่ง ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
 ๑. ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด  
 ๒. หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการท าสัญญาตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
 ๓. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตน 
ตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 
 ๔.  เป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ แห่งประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๖ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์
พัฒนาประเทศ (Strategy-based) ส าหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เพ่ิมเติม) 
 ๕. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงก าหนดการเดินทางไปฝึกอบรม 
 

    
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

 
 

(นายสมชาย  การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(ลงชื่อ)                พัชรภากร  เทวกุล 
 

 (หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  

เลขาธิการ ก.พ. 
      ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 


