
(ส ำเนำ)  
 

ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 
เรื่อง  รำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ปฏิบัติรำชกำรในภูมิภำค 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------ 

 
 ตามท่ีได้มีประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนฝึกอบรม เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการ  
ในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๔๕ ทุน นั้น  
   
 บัดนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนดังกล่าว 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้  
 
 ล าดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
    ๑     นางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
      และกีฬา 
  ๒ นายสิทธิชัย ดาวคนอง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๓ นางสาวชินีศิษฏ์ หมื่นพล ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
  ๔ นางสาวฤทัยรัตน์ คงทน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๕ นางลฎาภา หิรัญวัฒนะกุล ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
      และกีฬา 
  ๖ นายณรงค์ แสงจันทร์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
  ๗ นางสาวกรพินธุ์ เอ้ือศรีเจริญ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๘ นายณัฐวุฒิ กุสุโมทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๙ นางพรทิพย์ สุนทรโสภา กรมส่งเสริมการเกษตร 
  ๑๐ นายอมัรินทร์ นวลน้อย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๑๑ นายกุศล พรหมคง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ๑๒ นางสาวเอมิกา แช่มศรีรัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
      และสิ่งแวดล้อม 
  ๑๓ นายประหยัด ช่อผกาพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๑๔ นายเศกสรรค์ อารยาพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๑๕ นางสาวดวิษา สังคหะ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



 ๒ 

  ๑๖ นายปวเรศ รัฐขจร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๑๗ นางสาวสุจีรา พงษ์พิทักษ์ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
      และกีฬา 
  ๑๘ นายจิรัสย์ ทองกิ้ม ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  ๑๙ นายนครินทร์ จันลา  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๒๐ นางสาวณัชชา พันธ์เพ็ง ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ๒๑ นางจินตนา ไชยเดช ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  ๒๒ นายเชาว์วรรธน ์ กราบไกรแก้ว ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๒๓ นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม ์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๒๔ นางสาวนฤมล พ้ืนแสน กรมการพัฒนาชุมชน 
  ๒๕ นางสาวสิริกร พรหมรักษา ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  ๒๖ นางสาวกองแก้ว มาตย์วงค์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๒๗ นายบุญครอง เรืองแสน กรมการพัฒนาชุมชน 
  ๒๘ นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๒๙ นางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
       และความม่ันคงของมนุษย์ 
  ๓๐ นางนิธิชญา บุญแสน ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
  ๓๑ นางสาวรัชนีวรรณ เยี่ยมยอด ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  ๓๒ นายพฤกษ์ คงสวัสดิ์ กรมวิชาการเกษตร 
  ๓๓ นายดนัย ทองงอก กรมส่งเสริมการเกษตร 
  ๓๔ นางยอดขวัญ วิภาคกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ๓๕ นายศเนติ จิรภาสอังกูร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๓๖ นายสรศักดิ์ ธนันไชย ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  ๓๗ นายคมสันต์ วิสิทธิสาตร ์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
      และสิ่งแวดล้อม 
  ๓๘ นางสาวแคทราย จันทรากา ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๓๙ นายนิรันดร ์ ชุมพลอนันต์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  ๔๐ นายนเรนทร แก้วโท ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๔๑ นางสาวหทัยรัตน์ คีรีวัลย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  ๔๒ นางสาวมณทิรา ธรรมาภิมุข กรมส่งเสริมการเกษตร 
  ๔๓ นางสาวภัทรีพันธุ์ พัดใส  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๔๔ นางสาวสุกฤตยา สุขส าราญ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  ๔๕ นางสาวสุฑามาศ ไกรสินธุ์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 



 ๓ 

 ทั ้งนี ้ ขอให้ผู ้มีส ิทธิได้ร ับทุนด าเนินการยืนยันการรับทุนโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
การยืนยันการรับทุนได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship และเลือกหัวข้อ “ทุนส าหรับบุคลากรภาครัฐ” 
หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการ
ในภ ูม ิภ าค  ประจ าป ีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๓” และส ่ง ไปย ังส าน ัก งาน  ก .พ .  ทาง  Email ที ่ 
nitcharee@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับทุนดังกล่าว 
  

 อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ 
โรคโควิด ๒๐๑๙ (Covid-19) เพ่ือเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ของเชื้อไวรัสดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.  
จึงยังไม่มีก าหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศส าหรับผู้มีสิทธิได้รับทุน หากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายแล้ว
ส านักงาน ก.พ. จะติดต่อไปยังผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยตรงเพ่ือแจ้งก าหนดการปฐมนิเทศและขั้นตอนที่ผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนจะต้องด าเนินการต่อไป 
 

 เงื่อนไขกำรรับทุน 

 ๑. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการที่เป็นต้นสังกัดใน
ส่วนภูมิภาค 
 ๒. ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งหนังสืออนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปฝึกอบรม ในและต่างประเทศ
จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด ให้ส านักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปฝึกอบรม  
 ๓. กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม) มากกว่า ๑ ทุน  
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 
 ๔. ผู ้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องรายงานตัวเพื่อรับทุนภายในระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด หากผู้ได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนหลังจากการท าสัญญารับทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตามที่
สัญญาก าหนด 
 ๕. ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนบทความเป็นภาษาไทยที่แสดง ให้เห็นถึงการน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ พร้อมส่ง
บทความให้ส านักงาน ก.พ. ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม ทั้งนี้ บทความดังกล่าวเป็นงานกลุ่ม
เสนอโดยผู้รับทุนที่มาจากกลุ่มจังหวัดเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒  
 ๖. ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  
 ๗. ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมร้อยละ ๑๐๐ 
 ๘. หากผู ้ได้ร ับทุนมิได้ด าเนินการตามข้อ ๑-๗ ส านักงาน ก.พ. จะน าไปเป็นข้อมูล 
ในการประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส่วนราชการที่ผู้ได้รับทุนสังกัดในปีต่อไป 
 ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
 ๑.  ไม ่ม ีหน ังส ืออนุม ัต ิต ัวบ ุคคลให้เด ินทางไปอบรม ณ ต่างประเทศ จากหัวหน้า 
ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
 
  
  



 ๔ 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 

 ๒. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ แห่งประกาศส านักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓. หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการท าสัญญาตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
 ๔. เป็นผู ้มีความประพฤติเสื ่อมเสียหรือไม่อยู ่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่
ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 
 ๕. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงก าหนดการเดินทางไปฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(ลงชื่อ)                 ศรีสมร  กสิศิลป์ 
 

 (นางศรีสมร  กสิศิลป์) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  

เลขาธิการ ก.พ. 
      


