
  
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล 
ตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน!วยงานของรัฐ 

เร่ือง  รายชื่อข�าราชการพลเรือนสามัญผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลไปฝ,กอบรม ณ ต!างประเทศ 
ประจาํป.งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

(ทุนสนับสนุนความต�องการของส!วนราชการและหน!วยงานของรัฐ Function - based) คร้ังที่ ๒ 
---------------------------------------- 

 ตามที่ได�มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรม ณ ต,างประเทศ ประจําป.งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุนสนับสนุนความต�องการของส,วนราชการและหน,วยงานของรัฐ Function - based) 
ซ่ึงกําหนดให�ส,วนราชการท่ีได�รับการจัดสรรทุนดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญผู �ดํารง
ตําแหน,งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษ ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 
และแจ�งรายชื่อผู�ผ,านการคัดเลือกพร�อมคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กําหนดพร�อมเอกสาร หลักฐานต,าง ๆ 
ไปยังสํานักงาน ก.พ. น้ัน 

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ได�พิจารณาคัดเลือกผู�สมัครรับทุนซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ�วน
ตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัครคัดเลือกเรียบร�อยแล�ว จึงประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน คร้ังท่ี ๒ ดังน้ี 

หน!วยที่ ๑   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาต ิ
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Policy Evaluation 
 ณ ต,างประเทศ  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นายเผ!าพัชร  รพีธรรมานนทF 

หน!วยที่ ๒   กรมปศุสัตวU 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  World Veterinary Education in Production Animal Health 
(WVEPAH) Chicken 

 ณ สหพันธUสาธารณรัฐเยอรมนี  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางวิจิตรา  อนุกูล 
/หน,วยที่ ๓... 

 
 

(สําเนา) 
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หน!วยที่ ๓   กรมพัฒนาท่ีดิน 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Disaster Risk management and Environmental 
Assessment for Spatial Planning 

 ณ สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป  
 จํานวน ๑ ทุน 

    - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๔   สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห,งชาติ 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Monitoring , Evaluation and Impact Assessment of Food 
and Nutrition Security Programmes 

 ณ ราชอาณาจักรเนเธอรUแลนดU  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๕   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Lost Harvest and Wasted Food (การจัดการการสูญเสียอาหาร
จากการเก็บเก่ียวและอาหารที่ถูกท้ิงจากการบริโภค) 

 ณ ประเทศในภูมิภาคยุโรป 
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นายไพบูลยF  เตชะกัมพลสารกิจ 

หน!วยที่ ๖   สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Transport Policy and Planning and/or Transport Project 
Appraisal 

 ณ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นายไรวินทรF  จงพีรFเพียง 

หน!วยที่ ๗   กรมท,าอากาศยาน 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Safety Management System Implementation 
 ณ สาธารณรัฐสิงคโปรU  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 
/หน,วยที่ ๘... 
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หน!วยที่ ๘   กรมท,าอากาศยาน 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Security Risk and Crisis Management Course 
 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๙   กรมการขนส,งทางบก 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  การวิเคราะหUข�อมูลการขนส,งด�วยแบบจําลองการขนส,ง 
 (Transport Model) 

ณ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหพันธUสาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักร
เนเธอรUแลนดU ราชอาณาจักรเดนมารUก  

 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๑๐   กรมทางหลวง 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Public Private Partnerships (การร,วมลงทุนระหว,างภาครัฐ 
และเอกชน) 

 ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นายอภิชัย  อิสริยานุกูล 

หน!วยที่ ๑๒   กรมทางหลวงชนบท 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับวิศวกรรมการขนส,ง (Transportation Engineering) 
 ณ ต,างประเทศ  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๑๓   สํานักงานนโยบายและแผนการขนส,งและจราจร 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Traffic Management 
 ณ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป สาธารณรัฐสิงคโปรU ญี่ปุqน
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

/หน,วยที่ ๑๔... 
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หน!วยที่ ๑๔   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝstง 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร การฝ*กอบรมสัตวแพทยUทางทะเล  Seavet Clinical Training / 
Marvet Training (เวชศาสตรUสัตวUทะเล การจัดการสัตวU, การจัดการสิ่งแวดล�อม, 
อายุรศาสตรUปลา สัตวUทะเลเลีย้งลูกด�วยนม เต,าทะเล สิงโตทะเล แมวน้ํา วอลรัส  
และนกเพนกวิน เทคนิคการวินิจฉัยต,าง ๆ โรคติดต,อสู,คน) 

 ณ สหรัฐอเมริกา  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๑๕   กรมทรัพยากรนํ้า 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร การจัดการน้าํแบบบูรณาการ เพื่อเปvนเครื่องมือในการปรับตัว 
ต,อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Integrated Water Resources Management  
as a tool for Adaptation to Climate Change) 

 ณ สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นายเอกรัตนF  อาชีวะ 

หน!วยที่ ๑๖   กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Water and Environmental Policy Making 
 ณ ราชอาณาจักรเนเธอรUแลนดU เครือรัฐออสเตรเลีย  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๑๗   กรมอุทยานแห,งชาติ สัตวUปqา และพันธุUพชื 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร อนุสัญญา CITES : การดําเนินงานตามอนุสัญญา CITES  
และการอนุรักษUสัตวUปqา (Training on CITES Implementation and Wildlife 
Conservation) 

 ณ ต,างประเทศ  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นายสัครินทธF  อ�นประวัติ 

 

/หน,วยที่ ๑๘... 
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หน!วยที่ ๑๘   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Environmental Administration with Community 
Participation 

 ณ ต,างประเทศ  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางสาวนิชนันทF  ทัดแก�ว 

หน!วยที่ ๒๑   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษUพลังงาน 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Environmental & Water Studies 
 ณ สหรัฐอเมริกา  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางสาวจริยา  บุตรเนตร 

หน!วยที่ ๒๒   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษUพลังงาน 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Renewable Energy : Policy and Development 
 ณ สหพันธUสาธารณรัฐเยอรมนี  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางสาววินุชดา  แถลงศรี 

หน!วยที่ ๒๓   สํานักงานปลัดกระทรวงพาณชิยU 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Entrepreneurship Courses/ International / Business 
Operations & Management / Global Business Management Courses 

 ณ สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางสาวพัชรภรณF  พรหมบุตร 

หน!วยที่ ๒๔   กรมการปกครอง 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Conflict Resolution Peace and Reconciliation Studies / 
Peace and Conflict Studies / Conflict Resolution / Peace Operations / 
International Conflict Analysis / Negotiation / Conflict Management / 
Alternative Dispute Resolutions / Peace Keeping / Peace Building 
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย  
นิวซีแลนดU สาธารณรัฐสิงคโปรU  

 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นายพันธุFพงศF  อัศวชัยโสภณ 

/หน,วยที่ ๒๕... 
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หน!วยที่ ๒๕   กรมการพัฒนาชุมชน 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Informal Sector Enterprise, Entrepreneurship &  
Local Economic Development 

 ณ ประเทศญ่ีปุqน  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๒๖   กรมส,งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร นโยบายสาธารณะ เน�นทางการจัดการสิ่งแวดล�อม 
 ณ ต,างประเทศ  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๒๗   กรมส,งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ เน�นทางการปกครองท�องถ่ิน 
 ณ ต,างประเทศ  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางสาวตูแวฟาตีมะฮF  ดอมะ 

หน!วยที่ ๒๘   สํานักงาน ป.ป.ส. 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Drugs, Policy and Public Health 
 ณ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางทิพยFชนก  โชติกเสถียร 

หน!วยที่ ๒๙   กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  ILO Maritime Labour AcademyTrack ๑ :  
Training of Trainers and Maritime Inspectors in Application of the ILO 
Maritime Labour Convention , ๒๐๐๖ 

 ณ สาธารณรัฐอิตาล ี  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางสาวกรรณิกา  แท!นคํา 

/หน,วยที่ ๓๐... 
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หน!วยที่ ๓๐   กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Gender Equality and Results - Based Management 
 ณ สาธารณรัฐอิตาล ี
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๓๒   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  การจัดท�องฟ�าจําลองและการจัดกิจกรรมการศึกษา 
 ณ สหรัฐอเมริกา  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๓๓   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Global Challenges in Reproductive Health: Evidence and 
Tools for Programme Implementation 

 ณ สหพันธUสาธารณรัฐเยอรมนี  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางเพลินตา  อิทธิศานตF    � 

หน!วยที่ ๓๔   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Improving the Quality of Healthcare Services in Resource  
Poor Settings 

 ณ สหพันธUสาธารณรัฐเยอรมนี  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางสาวนาฎอนงคF  เจริญสันติสุข 

หน!วยที่ ๓๕   กรมวิทยาศาสตรUการแพทยU 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร การวิจัยและพัฒนาสมุนไพร หรือ ยาจากสมุนไพร 
 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางสาวพราว  ศุภจริยาวัตร 

 

/หน,วยที่ ๓๖... 
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หน!วยที่ ๓๖   กรมสุขภาพจิต 
ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Psychiatry เน�นทาง Suicide / Psychiatric Recovery / 
Rehabilitation / Addiction / Depression / Schizophrenia / Forensic Psychiatry /  
Intellectual Disability / Autism / Adolescent Mental Health / Delayed 
Development / Alcohol Used Mental Health Problem / Geriatric Mental Health 
/ Trauma and Crisis Mental Health / Alternative Psychiatry / Transcultural Service 

 ณ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในภูมิภาคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางสาววิมลวรรณ  ปQญญาว!อง 

หน!วยที่ ๓๗   กรมอนามัย 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร Holistic Nutrition 
 ณ ประเทศแคนาดา  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๓๘   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  PIC/S Expert Circle on Active Pharmaceutical Ingredients 
 ณ ต,างประเทศ  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

หน!วยที่ ๓๙   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Governance & Food Safety in International Food Chain 
 ณ ราชอาณาจักรเนเธอรUแลนดU  
 จํานวน ๑ ทุน 

 ได�แก!   นางสาวจารุณี  อินทรสุข 

หน!วยที่ ๔๐   กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 ไปฝ*กอบรมหลักสูตร  Chemical Risk Assessment 
 ณ ประเทศญ่ีปุqน  
 จํานวน ๑ ทุน 

   - ไม!มีผู�มีสิทธิได�รับทุน - 

/กรณีที่... 



- ๙ - 

 

 กรณีที่ผู �มีสิทธิได�รับทุน มีเครื่องหมาย  � ท�ายชื ่อ หมายถึง ผู �มีสิทธิได�รับทุนแบบมี
เง่ือนไข ซึ่งจะต�องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต,างประเทศเทวะวงศUวโรปการ DIFA TES 
ที่ระดับไม,ต่ํากว,า B1 ในทักษะการอ,าน (Reading) และการฟsง (Listening) หรือประเภท Practical test 
ที่ไม,ต่ํากว,าร�อยละ ๕๐ หรือ TOEFL ที่ไม,ต่ํากว,า ๔๕๐ คะแนน (paper-based) ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS ที่ระดับไม,ต่ํากว,า ๔.๕ หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได�
ไม,ต่ํากว,าระดับ B1 ตามเกณฑUมาตรฐานของ CEFR จึงจะสามารถเดินทางไปฝ*กอบรม ณ ต,างประเทศได� 

 ทั้งนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนแจ�งยืนยันการรับทุน ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลฯ ท่ี นางปฐมาพร คุ�มภัย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ทาง e-mail 
: patamaporn@ocsc.go.th และรายงานตัวพร�อมเข�ารับการปฐมนิเทศ ณ ห�องประชุม ๕ ชั้น ๔ อาคาร
สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. (กิจกรรมเสร็จสิ้น
ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.) หากไม,สามารถมารายงานตัวและเข�ารับการปฐมนิเทศในวันและเวลาดังกล,าวได� 
ให�ติดต,อสํานักงาน ก.พ. ท่ีหมายเลขโทรศัพทU ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๕๖ 

 หากผู�ใดไม!แจ�งยืนยันการรับทุนและติดต!อเจ�าหน�าที่ตามกําหนดดังกล!าว โดยมิได�แจ�ง
ให�สํานักงาน ก.พ. ทราบล!วงหน�า จะถือว!าสละสิทธิการรับทุนในคร้ังน้ี 

  
 
  

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

(ลงชื่อ)         พัชรภากร  เทวกุล 
 

 (หม,อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

 

สําเนาถูกต�อง 
 
 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 

 




