
(สำเนา) 
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม 

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

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนฝึกอบรม เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที ่ปฏิบัติราชการ  

ในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่จัดสรรให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ 

ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ได้รับมอบหมายหรือเป็นเจ้าภาพหลัก 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัดนั้น ๆ จำนวน ๔๕ ทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
ฝึกอบรมดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  
   

 เนื่องจากมีผู้สละสิทธิการรับทุนดังกล่าวจำนวน ๙ ราย สำนักงาน ก.พ. จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

 ลำดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  

    ๑      นายกิตติศัพท์  เลิศหาญ  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  ๒ นางสาวสุธาสินี ธนะสีลังกูร  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร       
       ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๓  นางสาวยุพิน ประทัด   กรมส่งเสริมการเกษตร 

  ๔ นางสาวดาราพร คงมา  กรมการพัฒนาชุมชน 

  ๕ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
    

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 ๑. ยืนยันการรับทุนโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันการรับทุนได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship 
และเลือกหัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนฝึกอบรม        
เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ”  
และส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. ทาง Email ที่ nitcharee@ocsc.go.th ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลฯ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับทุนดังกล่าว 

 



 ๒ 

 หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่แจ้งยืนยันการรับทุนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการรับทุน 

ในครั้งนี้ 
 ๒. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ทุนภูมิภาค 63” ผ่าน QR Code/Link ดังนี้ https://line.me/R/ti/g/3N8dVNYXCz 

  

                    

 ๓. ทำสัญญารับทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๒๐๑๙ (Covid-19) เพ่ือเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ของเชื้อไวรัสดังกล่าว 
สำนักงาน ก.พ. จะติดต่อไปยังผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยตรงเพ่ือแจ้งรายละเอียดการทำสัญญาและขั้นตอนที่ผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนจะต้องดำเนินการต่อไป 

 ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องทำสัญญารับทุนรัฐบาลตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนไม่ทำสัญญารับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับทุน
สละสิทธิการรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตามท่ีสัญญากำหนด 
  

 เงื่อนไขการรับทุน 

 ๑. ผู ้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการที่เป็นต้นสังกัด  

ในส่วนภูมิภาค 

 ๒. ผู ้ได้รับทุนจะต้องส่งหนังสืออนุมัติต ัวบ ุคคลให้เดินทางไปฝึกอบรมจากหัวหน้า  

ส่วนราชการเจ้าสังกัด ให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนฝึกอบรม 

 ๓. กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม) มากกว่า ๑ ทุน  
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 

 ๔. ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องรายงานตัวเพื่อรับทุนภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด หากผู้ได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้ทุ นตามที่
สัญญากำหนด 

 ๕. ผู ้ได้ร ับทุนจะต้องเขียนบทความเป็นภาษาไทยที ่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู ้  
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ พร้อมส่ง
บทความให้สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม ทั้งนี้ บทความดังกล่าวเป็นงานกลุ่มเสนอโดย
ผู้รับทุนที่มาจากกลุ่มจังหวัดเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 ๖. ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  

 ๗. ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมร้อยละ ๑๐๐  

 ๘. หากผู ้ได้รับทุนมิได้ดำเนินการตามข้อ ๑ -๗ สำนักงาน ก.พ. จะนำไปเป็นข้อมูล 

ในการประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส่วนราชการที่ผู้ได้รับทุนสังกัดในปีต่อไป  

 

 



 ๓ 

 ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑. ไม่มีหนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้ไปอบรม จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด 

 ๒. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓  แห่งประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๓. หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  

 ๔. เป็นผู ้มีความประพฤติเสื ่อมเสียหรือไม่อยู ่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่
ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด 

 ๕. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการไปฝึกอบรม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(ลงชื่อ)           ชุติมา หาญเผชิญ 

(นางชุติมา หาญเผชิญ) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 



อกสารนบ 

รูปบบการขียนบทความ 

 

นืๅอหา นำสนอนวคิด มุมมองของกลุ มตนอง ดยการนำความรู ຌละประสบการณ์ 
จากการฝึกอบรมมาประยุกต์฿ชຌ฿นงานของกลุ มจังหวัดที ไสังกัด ละจัดทำป็น
ขຌอสนอการปลีไยนปลง ดยขຌอสนอดังกลาวอาจป็นรืไองกีไยวกับนยบาย ระบบ 
กระบวนการ ขั ๅนตอน ทคนิค ทั ๅงนี ๅ ขຌอสนอดังกลาวอาจมุ งนຌนการปรับปรุง  

ละพัฒนาฉพาะสวนราชการทีไขຌาราชการผูຌรับทุนสังกัด฿นขณะทีไสมัครรับทุน  
หรือผลกระทบตอภาคราชการ฿นภาพรวมกใเดຌ 

 

ความยาว หนຌากระดาษ A๐ จำนวนเมนຌอยกวา ๏ หนຌา ตเมกิน ๑ หนຌา  
พรຌอมทัๅงตัๅงชืไอบทความ 

 

ตัวอักษร  ภาษาเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ํ๒ ชืไอบทความ ขนาด ํ๔ 

 

ระยะหางบรรทัด  หนึไงทา  
 

การจัดหนຌา  กระจายบบเทย 

 

กำหนดสง บทความจะตຌองสงภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของหลักสูตรทุนฝึกอบรม 

ทัๅงนีๅ บทความจะป็นงานกลุมสนอดยผูຌรับทุนทีไมาจากกลุมจังหวัดดียวกัน  
 

วิธีการสง  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองสงบทความ฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทัๅง ๎ ชองทาง ดังนีๅ 

ํ. บทความตຌนฉบับจริง ิทางเปรษณีย์ี 
         รียน ลขาธิการ ก.พ. 

    ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 
    ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ  
    อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 

      โดยหัวหนຌากลุมจังหวัดเป็นผูຌลงนามหนังสือนำสง 

๎. เฟล์บทความ ิทางเปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์฿นรูปบบเฟล์ Microsoft Wordี 
         E-mail: kasemsri.s@ocsc.go.th 

 

จຌาหนຌาทีไสำนักงาน ก.พ.   นางสาวกษมศรี สัจจะวิริยะกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
          ทรศัพท ์์ ๎๑๐๓ ํ๒๔๕ ทรสาร ์ ๎๑๐๓ ํ๓๏๐ 

 

 

mailto:kasemsri.s@ocsc.go.th

