
(สําเนา) 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 

 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปฝ�กอบรมในและ/หรือต&างประเทศ ประจําป* ๒๕๕๘   

(ทุนสําหรับขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) 
------------------ 

 

 ตามท่ีไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ�กอบรมในและ/หรือต&างประเทศ ประจําป* ๒๕๕๘ (ทุนสําหรับ
ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไปแลว นั้น  
   
 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกไดดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือ
รับทุนดังกล&าวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปฝ�กอบรมในและ/หรือ
ต&างประเทศ ประจําป* ๒๕๕๘ (ทุนสําหรับขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ดังต&อไปนี้  
 

 ลําดับท่ี           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
    ๑      นายธันว@  พีรวุฒิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  ๒ นายวรรณพงศ@  ไวยวุฒิธนาภูมิ กรมส&งเสริมการคาระหว&างประเทศ 
  ๓ นางสาวสุนิดา  สุสันทัด สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  ๔ นางสาวอภิภา  วิศรุตเวช กรมสรรพสามิต 
  ๕ นางณัฏฐิณี  เนตรอําไพ สํานักงานคณะกรรมการส&งเสริมการลงทุน 
    ๖      นางสาวกุลวตี  คันธโชติ กรมส&งเสริมการปกครองทองถ่ิน 
  ๗ นางสาวสักการะ  ศรีเริงหลา กรมประชาสัมพันธ@ 
  ๘ นางสาวภัทร พีระพันธุ@  หินเมืองเก&า สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
  ๙ นางสาวกุลวดี  วิวัฒสวัสดินนท@ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ  
                   อาหารแห&งชาติ 
  ๑๐ นายสัจชัย  แสงเสย@โย สํานักงานปJองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  ๑๑ นางกตัญชลี  ธรรมกุล สํานักงานนโยบายและแผน 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๑๒ นางสาวพิษฐา  อิศรางกูร ณ อยุธยา    สํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๑๓ นางสาวดารา  เอ่ียมส&งเสริม กรมการปกครอง 
  ๑๔ นายเชาวลิต  บุณยภูษิต สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
  ๑๕ นางสาวศิริกร  กิติวงค@ สํานักงานคณะกรรมการปJองกันและ 
       ปราบปรามยาเสพติด 

  
 



 ๒

 ท้ังนี้ ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุน ดําเนินการดังต&อไปนี้ 
 ๑. แจงความประสงค@เพ่ือรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ�กอบรม) ผ&านทางเว็บไซต@สํานักงาน ก.พ. ท่ี 
www.ocsc.go.th หัวขอ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวขอย&อย “ทุนรัฐบาล (ก.พ.)” เลือก “แจงความ
ประสงค@เพ่ือรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ�กอบรม)” 
 ๒. เขาร&วมการกําหนดการประชุมสัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอมผูรับทุนฝ�กอบรมก&อนการฝ�กอบรม 
รวมท้ัง รายงานตัวเพ่ือยืนยันการรับทุน ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    
ณ หองประชุม ๕ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ดังกําหนดการตามเอกสารแนบ 
 ๓. เตรียมเอกสารเพ่ือทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันประชุมสัมมนา ดังรายการ
เอกสารต&อไปนี้ 
  ๓.๑ สําเนาหนังสือเดินทางราชการของผูรับทุน (ถามี)  จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ี จํานวน ๒ ฉบับ 
        ของรัฐของผูรับทุน  
  ๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาท่ี จํานวน ๒ ฉบับ 
        ของรัฐของคู&สมรสของผูรับทุน (กรณีมีคู&สมรส) 
  ๓.๔ สําเนาทะเบียนบานของผูรับทุน    จํานวน ๒ ฉบับ  
  ๓.๕ สําเนาทะเบียนบานของคู&สมรสของผูรับทุน (กรณีมีคู&สมรส) จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๖ ทะเบียนสมรส (กรณีมีคู&สมรส)    จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๗ สําเนาทะเบียนหย&า/ใบมรณะบัตร (ถามี)    จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)    จํานวน ๒ ฉบับ 
 ท้ังนี้ เจ�าของเอกสารต�องลงนามรับรองสําเนาถูกต�องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ 
 ๔. กรอกแบบฟอร@มเพ่ือทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันประชุมสัมมนา ดังรายการ
เอกสารต&อไปนี้      
  ๔.๑ แบบฟอร@มขอจัดทําสัญญานักเรียนทุนรัฐบาล  จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ หนังสือยินยอมใหความยินยอมของคู&สมรสหรือบันทึกโสดหมาย จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๔.๓ หลักเกณฑ@การเพิกถอนการใหทุนรัฐบาล    จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ หนังสือขอยืนยันการรับทุน     จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ หนังสือขอเบิกค&าใชจ&ายก&อนการเดินทางไปศึกษา  จํานวน ๒ ฉบับ 
   

 ท้ังนี้ ดาวน@โหลดเอกสารไดท่ี www.ocsc.go.th หัวขอ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวขอย&อย 
“ทุนรัฐบาล (ก.พ.)” เลือก “เอกสารเพ่ือทําสัญญารับทุนรัฐบาล (ทุนฝ�กอบรม)”  
 

 ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองทําสัญญารับทุนรัฐบาลตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด หากผูมีสิทธิ
ไดรับทุนไม&ทําสัญญารับทุนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว&าสละสิทธิ์ในการรับทุนครั้งนี้ ในกรณีท่ีผูรับทุน
สละสิทธิ์การรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล&าว ผูรับทุนจะตองชดใชทุนตามท่ีสัญญากําหนด 
 



 ๓

 เง่ือนไขการรับทุน 
 

 ๑. ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุน ณ ส&วนราชการเจาสังกัด 
 ๒. ผู มีส ิทธิไดร ับทุนจะตองส&งหลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาฝ�กอบรมจากหัวหนา    
ส&วนราชการเจาสังกัด 
 ๓. กรณีไดรับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือฝ�กอบรม) มากกว&า ๑ ทุน ผูไดรับทุนจะตอง
เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 
 ๔. ผูไดรับทุนจะตองสละสิทธิ/รายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
หากผูรับทุนสละสิทธิ/รายงานตัวรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล&าว ผูรับทุนจะตองชดใชทุนตามท่ีสัญญา
กําหนด 
 ๕ .  ผู ไดรับทุนจะตองเขียนบทความเปZนภาษาไทยท่ีชี้ ให เห็นถึงการนําความรู  และ
ประสบการณ@ท่ีไดรับจากการฝ�กอบรมมาประยุกต@ใชเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ พรอมขอเสนอ  
การเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม (ตามเอกสารแนบ ๓ แห&งประกาศสํานักงาน ก.พ. 
ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ�กอบรม  
ในและ/หรือต&างประเทศ ประจําป* ๒๕๕๘ (ทุนสําหรับขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) 
   ๖. ผูไดรับทุนจะตองเขาร&วมกิจกรรมต&าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
 ๗. หากผู ร ับทุนมิไดดําเนินการตามขอ ๕ – ๖ สํานักงาน ก.พ. จะนําไปเปZนขอมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส&วนราชการท่ีผูไดรับทุนสังกัดในป*ต&อไป 
 

 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก,ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑. ไม&มีหนังสืออนุญาตใหลาฝ�กอบรมจากหัวหนาส&วนราชการเจาสังกัด 
 ๒. หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุน และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๓. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ�กอบรม 
 ๔. เปZนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 

    
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๘   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

(ลงชื่อ)        วิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ@ 
(นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ@) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

สําเนาถูกตอง 

สําเนาถูกตอง 
องอาจ  สินอาภา 
(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 



 

งมด�วย 2กําหนดการประชุมสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร�อมผู�รับทุนฝ"กอบรมก#อนการเดินทาง 
ทุนฝ"กอบรมเป%นกลุ#มในประเทศ ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข�าราชการระดับชํานาญการ 

 วันพฤหัสบดทีี่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห�องประชุม ๕ ช้ัน ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี 

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

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรายงานตัวเพ่ือยืนยันการรับทุน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล�าวเป ดการประชุม 
โดย นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ   
     ผู�อํานวยการศูนย�นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค+และเง่ือนไขของทุน  
โดย นายอริยะ สกุลแก�ว ผู�อํานวยการกลุ!มยุทธศาสตร�  
     ศูนย�นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ. 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว�าง 

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ชี้แจงเนื้อหาหลักสูตรและการเตรียมตัวก�อนการฝ3กอบรม 
โดย ผศ. ดร. กังวาน ยอดวิศิษฎ�ศักด์ิ 

สถาบันวิจัยและให�คําปรึกษาแห!งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ชี้แจงระเบียบการเบิกจ�ายเงิน การซ้ือ/เปลี่ยนต๋ัวเครื่องบิน ฯลฯ 

โดย กลุ!มงานคลัง สํานักงาน ก.พ. 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 

ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบทุนรัฐบาล  การทําสัญญารับทุน ฯลฯ  
โดย ศูนย�จัดการศึกษาในต!างประเทศและบริหารความรู� สํานักงาน ก.พ. 

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

 


