(สําเนา)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน!วยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาล ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
(ทุนสําหรับผูทีไ่ ดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต!างประเทศ)

-------------------------ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
(ทุนสําหรับผูที่ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต9างประเทศ) และประกาศคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน9วยงานของรัฐ
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําป-งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่ มเติม) (ทุนสําหรับผูที่ไดรั บการตอบรั บใหเขาศึกษาจากสถาบั นการศึ กษาในต9า งประเทศ)
ไปแลวนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ไดดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญหรือ
เจาหนาที่ของรัฐเพื่อรับทุนดังกล9าวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผู มีสิท ธิไดรับ ทุนรัฐ บาล ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ( ทุน สํา หรับ ผู ที่ไดรับการตอบรับ ใหเขาศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต9างประเทศ) ดังต9อไปนี้
ทุนหน!วยที่ ๑ กลุ!มมั่นคง
ไปศึ ก ษาในสาขาวิ ช า คอมพิ ว เตอร/เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยไซเบอร
ระดับปริญญาโท
จํานวน ๔ ทุน
ไดแก! หมายเลข ๓
ร.ต.ท.ธติยฤกษ< ไชยศิลป=
สํานักงานตํารวจแห9งชาติ
ทุนหน!วยที่ ๒ กลุ!มเศรษฐกิจ
ไปศึกษาในสาขาวิชา เกษตรศาสตร หรือนโยบายที่เกี่ยวของ
ระดับปริญญาโท
จํานวน ๒ ทุน
-ไม!มีผูมีสิทธิไดรับทุน-

๒
ทุนหน!วยที่ ๓ กลุ!มเศรษฐกิจ
ไปศึ ก ษาในสาขาวิช า การบริ หารจัด การน้ํา สิ่ง แวดลอม พลั งงาน หรื อ
การจัดการภัยพิบัติ หรือนโยบายที่เกี่ยวของ
ระดับปริญญาโท
จํานวน ๒ ทุน
-ไม!มีผูมีสิทธิไดรับทุนทุนหน!วยที่ ๔ กลุ!มสังคม
ไปศึ ก ษาในสาขาวิ ช า การดู แ ลและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ครอบครั ว
และสังคมผูสูงอายุ หรือนโยบายที่เกี่ยวของ
ระดับปริญญาโท
จํานวน ๔ ทุน
ไดแก! หมายเลข ๑
นางสาวพิมพา ตันธนศรีกุล
กรมการแพทย
ทั้ งนี้ ขอใหผู มี สิท ธิ ไ ดรับ ทุ น ไปรายงานตัว ต9 อ เจาหนาที่ ณ กลุ9ม งานบริ หารการสอบทุน
ศู น ยสรรหาและเลื อ กสรรชั้ น ๗ อาคารสํา นัก งาน ก.พ. จั ง หวั ด นนทบุ รี ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. โดยขอนั ด หมายวั น และเวลารายงานตั ว ล9 ว งหนา ที่ เ บอรโทรศั พ ท
๐ ๒๕๔๗ ๑๙๐๗ พรอมทั้งนํารูปถ9ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน ๔ รูป ไปดวย
หากผูใดไม9ไปรายงานตัวตามกําหนดดังกล9าว โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว9า
สละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้
เงื่อนไขการรับทุน
๑. ผู มี สิทธิ ไดรั บทุนจะตองส9 งหลั กฐานการไดรั บอนุ ญ าตใหลาศึ ก ษาจากหัว หนา
ส9วนราชการ/หน9วยงานตนสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. ก9อนเดินทางไปศึกษา
๒. ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองเดินทางไปศึกษาในระดับ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาและ
ประเทศที่ไดแจงไวในใบสมัครคัดเลือกภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอนการใหทุน
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก!ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑. ไม9ผ9านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมแพทยของ ก.พ.
๒. หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนด

๓

๓. เปJ นผู มี ความประพฤติ เสื่ อมเสี ยหรื อไม9 อยู9 ในมาตรฐาน หรื อไม9 เหมาะสม หรื อ
ไม9ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
๔. เปJ นผู ขาดคุ ณสมบั ติ ตามขอ ๓ ของประกาศประกาศสํ า นั ก งาน ก.พ.ลงวั น ที่
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรื อนสามัญหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) (ทุนสําหรับผูที่ไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในต9างประเทศ)
๕. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม9เขาศึกษาต9อในระดับ สาขาวิชา สถานศึกษา
และประเทศ ตามที่ไดแจงไวในใบสมัครคัดเลือก
๖. ไม9สามารถเดินทางไปศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๔
(ลงชื่อ)

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พัชรภากร เทวกุล
(หม9อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ประธานกรรมการ

สําเนาถูกตอง
(นางศิริพร ทรัพยมาดีกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พัชรภากร เทวกุล

