
ิสำนาี 
 

ประกาศคณะกรรมการดำนินการคัดลือกบุคลากรภาครัฐ 

พืไอรับทุนรัฐบาลตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

รืไอง  รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนฝຄกอบรม 

พืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation 

สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป ๎๑๒๏ 

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

 ตามทีไเดຌมีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันทีไ ํ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๒๐ รืไอง รับสมัครคัดลือก
ขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป ๎๑๒๏ จำนวน ๒์ ทุน นัๅน  
   

 บัดนีๅ สำนักงาน ก.พ. เดຌดำนินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนดังกลาว 
สรใจรียบรຌอยลຌว จึงขอประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation 

สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป ๎๑๒๏ ดังตอเปนีๅ  

กระทรวงพลังงาน  

 ลำดับทีไ        ชืไอ – นามสกุล    สังกัด  

    ํ    นางสาววรัชญ์จิรา   พรหมมาทพย์ กรมชืๅอพลิงธรรมชาติ 
  ๎ นางสาวบุญรักษา สุขสมสร กรมชืๅอพลิงธรรมชาติ 
  ๏ นางสาวอภิฤด ี ขใมงิน  กรมธุรกิจพลังงาน 

  ๐ นายวริทธิรัญชน์   วรินทรปวรศ กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์
      พลังงาน   

  ๑ นางสาวฉลิมลักษณ์ จิตรรำพึง กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์
      พลังงาน 

  ๒ นายวิศรุต มธาสิทธิ์ กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์
      พลังงาน 

  ๓ นางสาวขนกวรรณ หนูดำ  สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

  ๔ นางภัชราพร ผาสุกวนิช สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

  ๕ นางสาวจุฑามาศ กิจจานุลักษ์ สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

  ํ์ นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

  ํํ นายวัชรินทร์   ยกยอง  สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

 

/ํ๎ นายประสรฐิ... 



 ๎ 

  ํ๎ นายประสริฐ           สนิสริมสขุสกุล สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

  ํ๏ นางสาวชิดชนก     ชุมพาลี สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

  ํ๐ นางสาวภุมรินทร์    สุกาวาสน์ สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

  ํ๑ นางสาวสุวรรณา    สุนทรารักษ์ สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

  ํ๒ นางสาวศุทธินี       จริงจิตร สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

  ํ๓ นายบุญทวี           ลิศปัญญาพรชัย สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 

  ํ๔ นางสาววธันยา      จันทร์รือง สำนักงานนยบายละผนพลังงาน 
 

กระทรวงรงงาน  

 ลำดับทีไ        ชืไอ – นามสกุล    สังกัด 

  ํ นางสาววลัยพร ศรีประดิษฐ สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ๎ นางสาวทยาพร รอดสาย  สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ๏ นางสาวฐิติยาพร พรหมพิทักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ๐ นางทรัพย์วรา   เตรฟ้น  กรมการจัดหางาน 

  ๑ นายธนพล ขียวพุมพวง กรมการจัดหางาน 

  ๒ นายวันชัย ติขิณานนท์ กรมพัฒนาฝมือรงงาน 

  ๓ นายณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา กรมพัฒนาฝมือรงงาน  

  ๔ นางสาวสาวภา   คำกันยา  กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน 

  ๕ นางสาวพลอยชมพู  ธนาพงศธร สำนักงานประกันสังคม 

  ํ์ นางสาวปุณญาภา มงคล  สำนักงานประกันสังคม 

  ํํ นายธนาศักดิ์ ตชะวงศ์ กรมการจัดหางาน 

  ํ๎ นายศศิวัฒน์ ธนาตย์ชยดม สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ํ๏ นางนิภาพร   อุนบรรทิง สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ํ๐ นายนราธิป ตาปຂน  สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ํ๑ นางสาวดาธชา ตันจริญผล สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ํ๒ นางสาวพรนิชา หวางอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ํ๓ นางสาวพจนีย์วรรณ พรอินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ํ๔ นางสาวญาธิณี   อัศวยืนยง สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ํ๕ นายวุฒินันท์   จันทนสวี สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

  ๎  ์ นายนนทกันต์   จันทร์จุลจิม สำนักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

   

 

 
 

/กระทรวง... 



 ๏ 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
 ลำดับทีไ        ชืไอ – นามสกุล   สังกัด 

  ํ    นายจิตติ   บรรจุ  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ๎ นายณฤพนธ์ ซีไฮ  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ๏ นายธนู ศิรินอก  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ๐ นางสาวลิศทัศนีย ์ อยูวัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ๑ นางสุภัทรา คงมา  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

  ๒ นางสาวปຂยะมาศ คดมก  กรมรงงานอุตสาหกรรม 

  ๓ นางสาวมนัญญา เชยทองศรี กรมรงงานอุตสาหกรรม  

  ๔ นางสาวสาวณิต   อุดมพงษ์ กรมรงงานอุตสาหกรรม 

  ๕ นางสาวณัฐิณี ปัณฑรสูตร กรมสงสริมอุตสาหกรรม 

  ํ์ นางสาวกฤตยา ศักดิ์อมรสงวน กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร 
  ํํ นางสาวมานิศา วีรวิกรม  กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร
  ํ๎ นายอนุชิต สุขจริญพงษ์ กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร 
  ํ๏ นายสุวิน ชัยวัง  สำนักงานคณะกรรมการอຌอย 

      ละนๅำตาลทราย 

  ํ๐ นายอภาส ศรีจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการอຌอย 

      ละนๅำตาลทราย 

  ํ๑ นายณัฐ สกลชัย  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  ํ๒ นางสาวนวลนภา เชยสุวรรณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  ํ๓ นายวีระยุทธ ขุนดำ  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  ํ๔ นางสาวประวีณาภรณ์  อรุณรัตน์ สำนักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ํ๕ นางสาววรรณพร   บุณยรัตพันธุ์ สำนักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ๎  ์ นางสาวภูริตา มณียม  สำนักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 ทัๅงนีๅ ขอ฿หຌผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดำนินการดังตอเปนีๅ 
 ํ. ยืนยันการรับทุนรัฐบาลฯ ิทุนฝຄกอบรมี ภาย฿น ๑ วันนับจากวันทีไประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนฝຄกอบรมฯ ทาง QR Code ตามขัๅนตอนการดำนินการสำหรับผูຌมีสิทธิรับทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน 
Digital Technology & Innovation สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประจำป ๎๑๒๏ รายละอียดตามอกสารนบ 

 ๎. ขຌารวมการประชุมชีๅจงการตรียมความพรຌอมกีไยวกับทุนฝຄกอบรมฯ ตามวัน วลา 

ทีไกำหนดตามอกสารนบ ณ หຌองประชุม ํ ชัๅน ๕ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
 ๏. ตรียมอกสารละกรอกบบฟอร์ม พื ไอ ทำส ัญญาร ับท ุน รัฐบาล  รายละอียด 

ตามอกสารนบ 

/งืไอนเข... 



 ๐ 

 งืไอนเขการรับทุน  

 ํ. ผู ຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการทีไป็นตຌนสังกัด 

ตามงืไอนเขทีไกำหนด฿นสัญญาการรับทุน 

 ๎. ผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐานการเดຌรับอนุญาต฿หຌลาฝຄกอบรมจากหัวหนຌา     
สวนราชการตຌนสังกัด฿หຌสำนักงาน ก.พ. กอนการอบรม 

 ๏. กรณีป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาล ก.พ. ิทุนศึกษาหรือทุนฝຄกอบรมี มากกวา ํ ทุน  
ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง 
 ๐. ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผูຌรับทุน
สละสิทธิการรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุนลຌว ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากำหนด 

 ๑. ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมกิจกรรมตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับทุนฝຄกอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 

 ๒. ผูຌเดຌรับทุนมืไอสำรใจหลักสูตรลຌว จะตຌองจัดทำรายงานความสำรใจของการฝຄกอบรม  
ละ Video clip ความยาวเมกิน ๐ นาที ิงานกลุมี ดยนำสนอความสำรใจของการฝຄกอบรม ภาย฿ตຌจทย์ 
ทีไเดຌรับมอบหมาย฿นการขับคลืไอนปลีไยนปลงเปสูองค์กรดิจิทัล ฿หຌสำนักงาน ก.พ. ภาย฿น ๏  ์วัน หลังจากสิๅนสุดการอบรม 
ิรายละอียดตามอกสารนบ ๏ หงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันทีไ ํ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๒๐ รืไอง รับสมัคร
คัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรม พืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation 

สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป ๎๑๒๏ี 
 

 อนึไง ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณี฿ด ดังนีๅ 
ํ. เมมีหนังสืออนุญาต฿หຌลาฝຄกอบรมจากหัวหนຌาสวนราชการตຌนสังกัด 

๎. ป็นผูຌขาดคุณสมบัติตามขຌอ ๏ หงประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันทีไ ํ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๒๐ 
รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรม พืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology 

& Innovation สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป ๎๑๒๏ 

 ๎. หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ๏. ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

 ๑. หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการฝຄกอบรม 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ํ๎  มีนาคม  พ.ศ. ๎๑๒๐ 
 

        ิลงชืไอี        ชุติมา   หาญผชิญ 
 

 (นางชุติมา  หาญผชิญ) 

รองลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

สำนาถูกตຌอง 

 
ินางสาวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 



 

ขัๅนตอนการดำนินการ 
สำหรับผูຌมีสิทธิรับทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏  

ขัๅนตอน รายละอียดการดำนินการ 
ดำนินการ 

ภาย฿น 
ผูຌรับผิดชอบ 

ํ.  
การยืนยัน 

การรับทุน 

ยืนยันการรับทุน  
ทาง QR Code สำหรับยืนยันรบัทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน 
Digital Technology & Innovation สำหรับกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ 

ภาย฿น ๑ วัน  
หลังจากประกาศ 

รายชืไอผูຌมีสิทธิ 
รับทุน 

คุณพรสิริ   
วงศ์อนันต์ 

ทร ์ู๎๑๐๓ู
ํ๓ํ๓ 

๎. 
การทำสัญญา
รับทุน 

๎.ํ กรอกขຌอมูล฿นอกสารละจัดสงอกสารประกอบการทำ
สัญญารับทุนรัฐบาล ดังนีๅ 

ํ. รายการอกสารสำหรับทำสัญญาการรับทุนรัฐบาล ํ ชุด 

ิบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ.ี 
๎. บบฟอร์มขอทำสัญญา ํ ชุด ิบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ.ี 
๏. หนังสือ฿หຌความยินยอมจากคูสมรส ๎ ชุด  

ิบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ.ี 
๐. บันทึกสด/หมຌาย ๎ ชุด ิบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ.ี 
๑. หลักกณฑ์การพิกถอนการ฿หຌทุนรัฐบาล ๎ ชุด 

ิบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ.ี 
๒. หนังสือขอยืนยันการรับทุนรัฐบาล ๎ ชุด  
ิบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ.ี 
๓. สำนาทะบียนบຌานของผูຌรับทุนละคูสมรส อยางละ ๎ ชุด  
๔. สำนาทะบียนสมรส/฿บหยาของผูຌรับทุน ๎ ชุด   
๕. หลักฐานการปลีไยนชืไอูสกุลของผูຌรับทุนละคูสมรส ๎ ชุด   
ํ์. สำนา฿บมรณะบัตร ิกรณีคูสมรสสียชีวิตี ๎ ชุด 

ิอกสารสำนาทุกฉบับตຌองลงนามรับรองสำนาถูกตຌองดย 

จຌาของสำนาี 
หมายหตุ 
ํ. กรุณาตรียมงินคาอากรสตมป์ จำนวน ๐์ บาท ฿นวันทำ
สัญญา 
๎. อกสารตามขຌอ ํ – ๒ สามารถดาวน์หลดเดຌจาก QR Code  

๏. จัดสงอกสารทัๅงหมดดຌวยตัวองทีไสำนักงาน ก.พ. หรือจัดสงทาง
เปรษณีย ์(EMS) มาทีไ  

 

สงอกสารทัๅงหมด
มายัง 

สำนักงาน ก.พ.
ภาย฿นวันทีไ 
ํ๓ มีนาคม 

๎๑๒๐ 

หรือ 
นำมา฿หຌจຌาหนຌาทีไ
สำนักงาน ก.พ.  
฿นวันดำนินการ

กิจกรรมการ
ประชุมชีๅจง 
การตรียม 

ความพรຌอม
กีไยวกับ 

ทุนฝຄกอบรม 

 คุณจารุวรรณ 
กตุกีรติกาล 

ทร ์ู๎๑๐๓ู
๎์๏๒ 

หรือ 

์ู๎๑๐๓ูํ์์์ 
ตอ ๒ํ๒๎ 

 

  

อกสารนบ 



๒ 

 

ขัๅนตอน รายละอียดการดำนินการ 
ดำนินการ 

ภาย฿น 
ผูຌรับผิดชอบ 

คุณจารุวรรณ กตุกีรติกาล 

ศูนย์จัดการศึกษา฿นตางประทศละบริหารความรูຌ ิศกศ.ี  
สำนักงาน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ  
อำภอมือง จังหวัดนนทบุรี  ํํ์์์ 

หมายหตุ หากผูຌมีสิทธิรับทุนเมสามารถสงอกสารทัๅงหมดมา
ทางเปรษณีย์เดຌ ผูຌมีสิทธิรับทุนจะตຌองนำอกสารมา฿หຌจຌาหนຌาทีไ 
ก.พ. ฿นวันดำนินการกิจกรรมการประชุมชีๅจง 
การตรียมความพรຌอมกีไยวกับทุนฝึกอบรม 

 ๎.๎ สถานทีไทำสัญญารับทุน  
ทีไอาคารสำนักงาน ก.พ. นนทบรุี ชัๅน ํ  
ศูนย์จัดการศึกษา฿นตางประทศละบริหารความรูຌ  วันทีไ ๎๏ มีนาคม

๎๑๒๐ 

 

คุณจารุวรรณ 
กตุกีรติกาล 

ทร ์ู๎๑๐๓ู
๎์๏๒ 

หรือ 

์ู๎๑๐๓ูํ์์์ 
ตอ ๒ํ๒๎ 

๏.  
กิจกรรมกอน 

การฝຄกอบรม 

๏.ํ กิจกรรมการประชุมชีๅจงการตรียมความพรຌอมกีไยวกับ
ทุนฝຄกอบรม 

ผูຌมีสิทธิรับทุนขຌารวมกิจกรรมการการประชุมชีๅจงการตรียม
ความพรຌอมกีไยวกับทุนฝຄกอบรม 

วันอังคารทีไ ๎๏ มีนาคม ๎๑๒๐ วลา ์๔.๏์ – ํ๒.๏์ น.  
ณ หຌองประชุม ํ ชัๅน ๕ อาคารสำนักงาน ก.พ.  
จังหวัดนนทบุรี  
หมายหตุ  
ู ผูຌมีสิทธิรับทุนนำประกาศสำนักงาน ก.พ. รืไอง รายชืไอผูຌมีสิทธิ
รับทุน ขออนุญาตสวนราชการตຌนสังกัดขຌารวมกิจกรรม 

การประชุมชีๅจงการตรียมความพรຌอมกีไยวกับทุนฝึกอบรม 

ู กรณีทีไทานเมสามารถขຌารวมกิจกรรมการประชุมชีๅจง 
การตรียมความพรຌอมกีไยวกับทุนฝึกอบรมเดຌจะตຌองทำหนังสือ
จຌงหตุผลมายังสำนักงาน ก.พ.ละจะตຌองขຌามาพบจຌาหนຌาทีไ 
ก.พ. พืไอทำสัญญารับทุน฿นวันหลังดยตຌองนัดหมายลวงหนຌากับ
จຌาหนຌาทีไทีไทำสัญญารับทุน 

วันทีไ ๎๏ มีนาคม
๎๑๒๐ 

 

คุณรณรงค์  
ศุภรัศมี 

ทร ์ู๎๑๐๓ู
ํ๓์๎ 

 



๓ 

 

ขัๅนตอน รายละอียดการดำนินการ 
ดำนินการ 

ภาย฿น 
ผูຌรับผิดชอบ 

๏.  
กิจกรรมกอน 

การฝຄกอบรม 

๏.๎ การทำรืไองลารับทุนกับสวนราชการ 
หนังสืออนุมัติตัวบุคคลพืไอลาฝຄกอบรม ดยสำนักงาน ก.พ.  
จะออกหนังสือฉบับนีๅ฿หຌหลังจากผูຌมีสิทธิรับทุนทำสัญญารบั 

ทุนรัฐบาลกับสำนักงาน ก.พ. ละผูຌมีสิทธิรับทุนนำหนังสือฉบบันีๅ
เปทำสัญญาลารับทุนกับสวนราชการตຌนสังกัดตอเป 

หลังจากทำสัญญา
รับทุนประมาณ  

ํ สัปดาห์ 

คุณนิรมล  
ปลัไงพงษ์พันธ์ 
ทร ์ู๎๑๐๓ู

ํ๐๒๎ 

หรือ 

์ู๎๑๐๓ูํ์์์ 
ตอ ๒ํ๐๕ 

๏.๏ คา฿ชຌจายสำหรับการอบรม  
สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี ชัๅน ๎ กลุมงานคลัง  

 

คุณกันฐิกา  
ทองสุข 

ทร ์ู๎๑๐๓ู
ํ๐๓๕ 

๐.  
กิจกรรม 

หลังจบ 

การอบรม 

ขຌอสนอการขับคลืไอนจทย์ครงการของสวนราชการ  
ิงานกลุม ชิๅนทีไ ํี 

ความยาวเมจำกัดจำนวนหนຌา ดย฿ชຌรูปบบตัวอักษร  
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ํ๒ ดยหัวหนຌาสวนราชการป็น 

ผูຌลงนามหนังสือนำสงรยีนถึงลขาธิการ ก.พ. จัดสงมาทีไ 
สำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ  ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ  
อ.มือง จ.นนทบุรี ํํ์์์ ละสงเฟล์ MS Word  

มายังนายรณรงค์ ศุภรัศมี ทีไ e-mail: ronarong@ocsc.go.th 

Video Clip การขับคลืไอนจทย์ครงการของสวนราชการ  
ิงานกลุม ชิๅนทีไ ๎ี 

เมกิน ๐ นาที สงมายังนายรณรงค์ ศุภรัศมี ทีไ e-mail: 

ronarong@ocsc.go.th / ronarong.s41080@gmail.com 

๏์ วันหลังจาก
สิๅนสุดการอบรม 

วันสุดทຌาย 

 

คุณรณรงค์  
ศุภรัศมี 

ทร ์ู๎๑๐๓ู
ํ๓์๎ 

๑. วัน
ดำนินการ
อบรม 

กระทรวงพลังงาน 

- ๓ุ ๔ุ ๕ุ ๎์ุ ๎ํุ ๎๎ุ ๎๏ุ ๎๓ุ ๎๔ุ ๎๕ุ ๏์ 
มษายน ๎๑๒๐ 

- ๑ุ ๒ ุ๓ุ ํํุ ๎๑ พฤษภาคม ๎๑๒๐ 

- ๔ุ ๎๎ มิถุนายน ๎๑๒๐ 

- ๒ุ ๎์ กรกฎาคม ๎๑๒๐ 

- ๏ุ ํ๓ สิงหาคม ๎๑๒๐ 

- ๓ุ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ 

  

mailto:ronarong@ocsc.go.th
mailto:ronarong@ocsc.go.th


๔ 

 

ขัๅนตอน รายละอียดการดำนินการ 
ดำนินการ 

ภาย฿น 
ผูຌรับผิดชอบ 

- ๑ุ ํ๕ ตุลาคม ๎๑๒๐ 

กระทรวงรงงาน 

- ๑ุ ๔ุ ๕ุ ํ๕ุ ๎์ุ ๎ํุ ๎๎ุ ๎๏ุ ๎๒ุ ๎๓ุ ๎๔ุ ๎๕ 
๏์ มษายน ๎๑๒๐ 

- ๏ุ ํ๎ุ ๎๔ พฤษภาคม ๎๑๒๐ 

- ๕ุ ๎๏ มิถุนายน ๎๑๒๐ 

- ๓ุ ๎ํ กรกฎาคม ๎๑๒๐ 

- ํํุ ๎๑ สิงหาคม ๎๑๒๐ 

- ๔ุ ๎๎ กันยายน ๎๑๒๐ 

- ํ๑ุ ๎๓ ตุลาคม ๎๑๒๐ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- ๑ุ ๓ุ ๔ุ ๕ุ ํ๕ุ ๎์ุ ๎ํุ ๎๎ุ ๎๏ุ ๎๒ุ ๎๓ุ ๎๔ุ 
๎๕ุ ๏์ มษายน ๎๑๒๐ 

- ํ๏ุ ๎๓ พฤษภาคม ๎๑๒๐ 

- ํ์ุ ๎๐ มิถุนายน ๎๑๒๐ 

- ํ์ุ ๎๐ สิงหาคม ๎๑๒๐ 

- ๓ุ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ 

- ๑ุ ํ๕ ตุลาคม ๎๑๒๐ 

- ๎ุ ๎๏ พฤศจิกายน ๎๑๒๐ 

หมายหตุ กำหนดการอาจมีการปลีไยนปลง 
ตามความหมาะสม ละจะมีการชีๅจงกำหนดการอีกครัๅง฿น 

วันจัดกิจกรรมการประชุมชีๅจงการตรียมความพรຌอมกีไยวกับ
ทุนฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

QR CODE ฟอร์มยนืยันรับทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation 

สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 
 

QR CODE อกสารการทำสัญญารับทุนฝຄกอบรมละตัวอยางการกรอกอกสารการทำสัญญา 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


