
(สําเนา) 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต องการของกระทรวง กรม หรือหน$วยงานของรัฐ 

เร่ือง  รายช่ือผู มีสิทธิได รับทนุรัฐบาลไปฝ-กอบรมในและ/หรือต$างประเทศ ประจําป2 ๒๕๕๙ 
(ทุนสําหรบัผู มีศักยภาพสูง (Talent Network)) 

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

 ตามที่ได�มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือต.างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับ 
ผู�มีศักยภาพสูง (Talent Network)) จํานวน ๔๕ ทุน ไปแล�ว น้ัน  
  บัดน้ี คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ได�ดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อรับทุนดังกล.าวเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือ
ต.างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent Network)) ดังต.อไปน้ี  
 

ทุนสําหรับผู เข าร$วมโครงการระบบข าราชการผู มีผลสัมฤทธิ์สูง 

กลุ$มที่ ๑ หลักสูตรฝ-กอบรมเปEนกลุ$มเพ่ือการพัฒนาองคGความรู  โดยเน นการศึกษานโยบาย/ทิศทาง/
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต$างประเทศภายใต 
แนวนโยบายภาครัฐ ๑๑ ด าน และการพัฒนาสมรรถนะด านการบริหารและความเปEนผู นํา 

 ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) สหพันธUสาธารณรัฐเยอรมนี 
 กําหนดการฝ)กอบรมวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 จํานวน ๗ ทุน   ได�แก. 
 

 ลาํดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
    ๑ นายจิรัฏฐU ลักษณะละม�าย กรมเจ�าท.า 
  ๒      นางสาวจิราภรณU รังคสิริ  กรมสรรพากร 
  ๓ นางสาวดลจิต ประดิษฐUวงษU กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
  ๔ นางสาวทรรศวลัย พุทธทิพยU สํานักงาน ก.พ. 
  ๕ นายพรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษU สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรU 
       และเทคโนโลยี 
  ๖ นายมนตรี เกียรติเผ.าพันธU สาํนักงานปลัดกระทรวง 
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  ๗ นายศุภกร เลาหพิทักษUวร สํานักงานประกันสังคม 



 ๒

หมายเหตุ ทุนสําหรับผู�เข�าร.วมโครงการระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง กลุ.มที่ ๑ ได�รับโอนทุนท่ีเหลือ
จากทุนสําหรับผู�เข�าร.วมโครงการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม.ในราชการไทย กลุ.มที่ ๑ จํานวน ๒ ทุน ตามข�อ ๖.๕ 
แห.งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือต.างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent 
Network)) 
 

กลุ$มที่ ๒ หลักสูตรฝ-กอบรมเปEนกลุ$มเพ่ือการพัฒนาองคGความรู  โดยเน นการศึกษานโยบาย/ทิศทาง/
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต$างประเทศภายใต 
แนวนโยบายภาครัฐ ๑๑ ด าน และการพัฒนาสมรรถนะด านการบริหารและความเปEนผู นํา 

 ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุfน 
 กําหนดการฝ)กอบรมวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 จํานวน ๑๐ ทุน   ได�แก. 
 

 ลาํดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
    ๑ นางสาวจุฑามาศ  กิจจานุลักษU สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน      
  ๒ นายเชิดชัย  วรแก.นทราย กรมควบคุมมลพิษ 
  ๓ นายปiญจศักดิ์  เทพอวยพร กรมชลประทาน 
  ๔ นางสาวนันทประภา นันทิยะกุล สาํนักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและ 
        อาหารแห.งชาติ 
  ๕ นายรณรงคU  ศุภรัศมี สาํนักงาน ก.พ. 

๖ นางสาวรัฐธิภา  ธนารักษU กรมการข�าว 
  ๗ นายวีรU  เมฆวิลัย กรมสุขภาพจิต 
  ๘ นายศรายุธ  ระดาพงษU กรมวิทยาศาสตรUการแพทยU 
  ๙ นางสาวอริสราวัลยU ธนาสินสิริ สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและ 

      อาหารแห.งชาติ 
  ๑๐ นางสาวอินทิรา  มินช.าง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

หมายเหตุ ทุนสําหรับผู�เข�าร.วมโครงการระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง กลุ.มที่ ๒ ได�รับโอนทุนท่ีเหลือ
จากทุนสําหรับผู�เข�าร.วมโครงการพัฒนาผู�นําคลื่นลูกใหม.ในราชการไทย กลุ.มท่ี ๒ จํานวน ๔ ทุน และจากทุน
สําหรับข�าราชการพลเรือนสามัญระดับชํานาญการพิเศษท่ีปฏิบัติหน�าที่หัวหน�าทีมงาน หรือท่ีได�รับมอบหมาย
ให�เปlนผู�สอนงานข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง กลุ.มท่ี ๒ จํานวน ๑ ทุน ตามข�อ ๖.๕ แห.งประกาศสํานักงาน ก.พ. 
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรม
ในและ/หรือต.างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent Network)) 
 



 ๓

กลุ$มที่ ๓ หลักสูตรฝ-กอบรมเปEนกลุ$มเพ่ือการพัฒนาองคGความรู  โดยเน นการศึกษานโยบาย/ทิศทาง/
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต$างประเทศภายใต 
แนวนโยบายภาครัฐ ๑๑ ด าน และการพัฒนาสมรรถนะด านการบริหารและความเปEนผู นํา 

 ณ University of Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย 
 กําหนดการฝ)กอบรมวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 จํานวน ๕ ทุน   ได�แก. 

  - ไม$มีผู มีสิทธิได รับทุน – 

หมายเหตุ เนื่องจากสถานศึกษาแจ�งว.าไม.สามารถจัดการฝ)กอบรมได�ตามที่กําหนด 
 

ทุนสําหรับผู เข าร$วมโครงการพัฒนาผู นําคลื่นลูกใหม$ในราชการไทย 

กลุ$มที่ ๑ หลักสูตรฝ-กอบรมเปEนกลุ$มเพ่ือการพัฒนาองคGความรู  โดยเน นการศึกษานโยบาย/ทิศทาง/
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต$างประเทศภายใต 
แนวนโยบายภาครัฐ ๑๑ ด าน และการพัฒนาสมรรถนะด านการบริหารและความเปEนผู นํา 

 ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) สหพันธUสาธารณรัฐเยอรมนี 
 กําหนดการฝ)กอบรมวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 จํานวน ๕ ทุน   ได�แก. 

 - ไม$มีผู มีสิทธิได รับทุน – 

หมายเหตุ เนื่องจากไม.มีผู�มีสิทธิได�รับทุนในกลุ.มท่ี ๑ จึงได�โอนทุนที่เหลือ จํานวน ๒ ทุน ไปยัง ทุนสําหรับ
ผู�เข�าร.วมโครงการระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง กลุ.มที่ ๑ ตามข�อ ๖.๕ แห.งประกาศสํานักงาน ก.พ. 
ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไป
ฝ)กอบรมในและ/หรือต.างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent Network)) 
 

กลุ$มที่ ๒ หลักสูตรฝ-กอบรมเปEนกลุ$มเพ่ือการพัฒนาองคGความรู  โดยเน นการศึกษานโยบาย/ทิศทาง/
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต$างประเทศภายใต 
แนวนโยบายภาครัฐ ๑๑ ด าน และการพัฒนาสมรรถนะด านการบริหารและความเปEนผู นํา 

 ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุfน 
 กําหนดการฝ)กอบรมวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 จํานวน ๕ ทุน   ได�แก. 
 

 ลาํดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
  ๑      นางวิมลภัทร บําบัดสรรพโรค คํากันยา  กรมชลประทาน 



 ๔

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู�มีสิทธิได�รับทุนในกลุ.มท่ี ๓ ไม.ครบตามจํานวนทุนที่กําหนด จึงได�โอนทุนท่ีเหลือ 
จํานวน ๔ ทุน ไปยังทุนสําหรับผู�เข�าร.วมโครงการระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง กลุ.มที่ ๓ ตามข�อ ๖.๕ 
แห.งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือต.างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent 
Network)) 
 

กลุ$มที่ ๓ หลักสูตรฝ-กอบรมเปEนกลุ$มเพ่ือการพัฒนาองคGความรู  โดยเน นการศึกษานโยบาย/ทิศทาง/
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต$างประเทศภายใต 
แนวนโยบายภาครัฐ ๑๑ ด าน และการพัฒนาสมรรถนะด านการบริหารและความเปEนผู นํา 

 ณ University of Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย 
 กําหนดการฝ)กอบรมวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 จํานวน ๕ ทุน   ได�แก. 

   - ไม$มีผู มีสิทธิได รับทุน – 

หมายเหตุ เนื่องจากสถานศึกษาแจ�งว.าไม.สามารถจัดการฝ)กอบรมได�ตามที่กําหนด 
 

ทุนสําหรับข าราชการพลเรือนสามัญระดับชํานาญการพิเศษที่ปฏิบัติหน าที่หัวหน าทีมงาน หรือที่ได รับ
มอบหมายให เปEนผู สอนงานข าราชการผู มีผลสัมฤทธิ์สูง  

กลุ$มที่ ๑ หลักสูตรฝ-กอบรมเปEนกลุ$มเพ่ือการพัฒนาองคGความรู  โดยเน นการศึกษานโยบาย/ทิศทาง/
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต$างประเทศภายใต 
แนวนโยบายภาครัฐ ๑๑ ด าน และการพัฒนาสมรรถนะด านการบริหารและความเปEนผู นํา 

 ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) สหพันธUสาธารณรัฐเยอรมนี 
 กําหนดการฝ)กอบรมวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 จํานวน ๕ ทุน   ได�แก. 
 

 ลาํดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
    ๑      นางสาวจิตรา ณีศะนันทU กรมสรรพากร 
  ๒ นางนิสา มีแสง  กรมพัฒนาที่ดิน 
  ๓ นางสาวผัสสพร นภาวรรณ สาํนักงาน ก.พ.ร. 
  ๔ นางวีรยา จันทรดี  กรมศิลปากร 
  ๕ นายสุรยุทธ กอบกิจพานิชผล กรมสรรพากร 
    
 
 



 ๕

กลุ$มที่ ๒ หลักสูตรฝ-กอบรมเปEนกลุ$มเพ่ือการพัฒนาองคGความรู  โดยเน นการศึกษานโยบาย/ทิศทาง/
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต$างประเทศภายใต 
แนวนโยบายภาครัฐ ๑๑ ด าน และการพัฒนาสมรรถนะด านการบริหารและความเปEนผู นํา 

 ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุfน 
 กําหนดการฝ)กอบรมวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 จํานวน ๕ ทุน   ได�แก. 
 

 ลาํดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  

    ๑      นายพีรพงศU  จันทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู�มีสิทธิได�รับทุนในกลุ.มท่ี ๒ ไม.ครบตามจํานวนทุนที่กําหนด จึงได�โอนทุนท่ีเหลือ 
จํานวน ๑ ทุน ไปยัง ทุนสําหรับผู�เข�าร.วมโครงการระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง กลุ.มที่ ๒ ตามข�อ ๖.๕ 
แห.งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือน
สามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือต.างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง 
(Talent Network)) 
 

กลุ$มที่ ๓ หลักสูตรฝ-กอบรมเปEนกลุ$มเพ่ือการพัฒนาองคGความรู  โดยเน นการศึกษานโยบาย/ทิศทาง/
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับต$างประเทศภายใต 
แนวนโยบายภาครัฐ ๑๑ ด าน และการพัฒนาสมรรถนะด านการบริหารและความเปEนผู นํา 

 ณ University of Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย 
 กําหนดการฝ)กอบรมวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 จํานวน ๕ ทุน   ได�แก. 
 

 - ไม$มีผู มีสิทธิได รับทุน - 

หมายเหตุ เนื่องจากสถานศึกษาแจ�งว.าไม.สามารถจัดการฝ)กอบรมได�ตามที่กําหนด 

 ทั้งนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุน ดําเนินการดังต.อไปน้ี 
 ๑. แจ�งความประสงคUเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ)กอบรม) ผ.านทางเว็บไซตUสํานักงาน ก.พ.  
ที่ www.ocsc.go.th หัวข�อ “เว็บไซตUเดิม” จากนั้นเลือก หัวข�อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข�อย.อย 
“ทุนรัฐบาล (ก.พ.)” เลือก “แจ�งความประสงคUเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ)กอบรม)” 
 ๒. เข�าร.วมการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร�อมผู�รับทุนฝ)กอบรมก.อนการฝ)กอบรม 
รวมท้ัง รายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  
ณ ห�องประชุม ๓ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ดังกําหนดการตามเอกสารแนบ 
 



 ๖

 ๓. เตรียมเอกสารเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันประชุมสัมมนา ดังรายการ
เอกสารต.อไปนี้ 
  ๓.๑ สําเนาหนังสือเดินทางราชการของผู�รับทุน (ถ�ามี)  จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ี  
        ของรัฐของผู�รับทุน       จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ี  
        ของรัฐของคู.สมรสของผู�รับทุน (กรณีมีคู.สมรส)  จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๔ สําเนาทะเบียนบ�านของผู�รับทุน    จํานวน ๒ ฉบับ  
  ๓.๕ สําเนาทะเบียนบ�านของคู.สมรสของผู�รับทุน (กรณีมีคู.สมรส) จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๖ ทะเบียนสมรส (กรณีมีคู.สมรส)    จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๗ สําเนาทะเบียนหย.า/ใบมรณะบัตร (ถ�ามี)    จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ�ามี)    จํานวน ๒ ฉบับ 
 ทั้งน้ี เจ าของเอกสารต องลงนามรับรองสําเนาถูกต องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ 
 ๔. กรอกแบบฟอรUมเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันประชุมสัมมนา ดังรายการ
เอกสารต.อไปนี้      
  ๔.๑ แบบฟอรUมขอจัดทําสัญญานักเรียนทุนรัฐบาล  จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ หนังสือยินยอมให�ความยินยอมของคู.สมรสหรือบันทึกโสดหม�าย จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๔.๓ หลักเกณฑUการเพิกถอนการให�ทุนรัฐบาล    จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ หนังสือขอยืนยันการรับทุน     จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ หนังสือขอเบิกค.าใช�จ.ายก.อนการเดินทางไปศึกษา  จํานวน ๒ ฉบับ 
   

 ทั้งนี้ ดาวนUโหลดเอกสารได�ท่ี www.ocsc.go.th หัวข�อ “เว็บไซตUเดิม” จากน้ันเลือก หัวข�อ 
“การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข�อย.อย “ทุนรัฐบาล (ก.พ.)” เลือก “เอกสารเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล 
(ทุนฝ)กอบรม)” หัวข�อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข�อย.อย “ทุนรัฐบาล (ก.พ.)” เลือก “เอกสารเพื่อทํา
สัญญารับทุนรัฐบาล (ทุนฝ)กอบรม)”  

 เงื่อนไขการรับทุน 
 ๑. ผู�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ ส.วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๒. ผู �มีสิทธิได�รับทุนจะต�องส.งหลักฐานการได�ร ับอนุญาตให�ลาฝ)กอบรมจากหัวหน�า    
ส.วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๓. กรณีเปlนผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือฝ)กอบรม) มากกว.า ๑ ทุน ผู�รับทุน
จะต�องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 
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 ๔. ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
หากผู�รับทุนสละสิทธิการรับทุนภายหลังจากการทําสัญญารับทุน ผู�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามที่สัญญา
กําหนด 
 ๕. ผู�รับทุนจะต�องเขียนบทความเปlนภาษาไทยท่ีชี้ให�เห็นถึงการนําความรู� และประสบการณU 
ท่ีได�รับจากการฝ)กอบรมมาประยุกตUใช�ในงานของส.วนราชการเจ�าสังกัด พร�อมข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง ภายใน 
๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดการอบรม (ตามเอกสารแนบ ๔ แห.งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือต.างประเทศ 
ประจําป0 ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent Network)) 
 ๖. ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร.วมกิจกรรมต.าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๗. หากผู�รับทุนมิได�ดําเนินการตามข�อ ๕ – ๖ สํานักงาน ก.พ. จะนําข�อมูลดังกล.าวไป
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส.วนราชการท่ีผู�รับทุนสังกัดในป0ต.อไป 
 

 อน่ึง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให ทุนแก$ผู รับทุน หากเข ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
 ๑. ไม.มีหนังสืออนุญาตให�ลาฝ)กอบรมจากหัวหน�าส.วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๒. หลีกเลี่ยง ละเลย การยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๓. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไปฝ)กอบรม 
 ๔. เปlนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 

    
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

(ลงชื่อ)           พชัรภากร  เทวกุล 

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

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



เอกสารแนบ 

กําหนดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร�อมผู�รับทุนฝ!กอบรมก"อนการฝ!กอบรม 
ทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง (Talent Network) 

ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห�องประชุม ๓ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุรี 

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

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล�าวเป ดการประชุม 
โดย นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ 
ผู�อํานวยการศูนย�นักบริหาระดับสูง 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงวัตถุประสงค+และเงื่อนไขของทุน  
โดย นายอริยะ สกุลแก�ว หัวหน�ากลุ�มยุทธศาสตร�กําลังคนภาครัฐ 
     ศูนย�นักบริหารระดับสูง สาํนักงาน ก.พ. 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว�าง 

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ชี้แจงเน้ือหาหลักสูตรและการเตรียมตัวก�อนการฝ3กอบรม 
โดย นายอริยะ สกุลแก�ว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
     นายรณรงค� ศุภรัศมี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
     นางสาววรรษพร อากาศแจ�ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ชี้แจงระเบียบการเบิกจ�ายเงิน การซ้ือ/เปลี่ยนตั๋วเคร่ืองบิน ฯลฯ 

โดย กลุ�มงานคลัง สํานักงาน ก.พ. 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 

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

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

 


