
 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน!วยงานของรัฐ 
เร่ือง  รายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทนุรัฐบาลไปฝ+กอบรมในและ/หรือต!างประเทศ ประจําป0 ๒๕๕๙   

(ทุนฝ+กอบรมเพ่ือเสริมสร�างนักบรหิารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer: CHRO)) 
------------------ 

 

 ตามที่ได�มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๕๙ (ทุนฝ*กอบรม
เพื่อเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer: CHRO)) ที่จัดสรรให�
ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน/งประเภทบริหาร จํานวน ๑๐ ทุน นั้น  
   
 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ได�ดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
รับทุนดังกล/าวเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือ
ต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๕๙ (ทุนฝ*กอบรมเพื่อเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human 
Resource Officer: CHRO)) ดังต/อไปนี้  
 

 ลาํดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
    ๑      นายทวารัฐ  สูตะบุตร สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
     ๒ นายชยาวุธ  จันทร  สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๓ นายสุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ๔ นายชิโนรส  ลี้สวัสดิ์  กรมสุขภาพจิต 
  ๕ นายสุระ  วิเศษศักดิ์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    ๖      นายสมณY    พรหมรส สาํนักงานกิจการยุติธรรม 
  ๗ นางเพชรรัตนY  สินอวย  สาํนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
  ๘ นายสุทธิ  สุโกศล  สาํนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
  ๙ นายคมสัน  จํารูญพงษY สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
    

 ทั้งนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนดําเนินการดังต/อไปนี้ 
 ๑. แจ�งความประสงคYเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ*กอบรม) ผ/านทางเว็บไซตYสํานักงาน ก.พ.  
ที่ www.ocsc.go.th หัวข�อ “เว็บไซตYเดิม” จากน้ันเลือก หัวข�อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข�อย/อย 
“ทุนรัฐบาล (ก.พ.)” เลือก “แจ�งความประสงคYเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ*กอบรม)” 
 ๒ .  เข�าร/วมการกําหนดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร�อมผู�รับทุนฝ*กอบรม 
ก/อนการเดินทางฝ*กอบรม รวมทั้งรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙      
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห�องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ดังกําหนดการ 
ตามเอกสารแนบ 

 

 
(สําเนา) 



 ๒

 ๓. เตรียมเอกสารเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันประชุมสัมมนา ดังรายการ
เอกสารต/อไปนี้ 
  ๓.๑ สําเนาหนังสือเดินทางราชการของผู�รับทุน (ถ�ามี)  จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ี จํานวน ๒ ฉบับ 
        ของรัฐของผู�รับทุน  
  ๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ี จํานวน ๒ ฉบับ 
        ของรัฐของคู/สมรสของผู�รับทุน (กรณีมีคู/สมรส) 
  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. กรอกแบบฟอรYมเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันประชุมสัมมนา ดังรายการ
เอกสารต/อไปนี้      
  ๔.๑ แบบฟอรYมขอจัดทําสัญญานักเรียนทุนรัฐบาล จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ หนังสือยินยอมให�ความยินยอมของคู/สมรสหรือบันทึกโสดหม�าย จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๔.๓ หลักเกณฑYการเพิกถอนการให�ทุนรัฐบาล  จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ หนังสือขอยืนยันการรับทุน   จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ หนังสือขอเบิกค/าใช�จ/ายก/อนการเดินทางไปศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ 
 ทั้งนี้ ดาวนYโหลดเอกสารได�ที่ www.ocsc.go.th หัวข�อ “เว็บไซตYเดิม” จากนั้นเลือก หัวข�อ 
“การบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข�อย/อย “ทุนรัฐบาล (ก.พ.)” เลือก “เอกสารเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล  
(ทุนฝ*กอบรม)”  
 ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องทําสัญญารับทุนรัฐบาลตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด หากผู�มีสิทธิ
ได�รับทุนไม/ทําสัญญารับทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว/าสละสิทธิในการรับทุนคร้ังน้ี ในกรณีท่ีผู�รับทุน
สละสิทธิการรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล/าว ผู�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามที่สัญญากําหนด 

 

 เงื่อนไขการรับทุน 

 ๑. ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ ส/วนราชการที่เปgนต�นสังกัด 
 ๒. ผู �มีสิทธิได�รับทุนจะต�องส/งหลักฐานการได�ร ับอนุญาตให�ลาฝ*กอบรมจากหัวหน�า    
ส/วนราชการเจ�าสังกัดให�สํานักงาน ก.พ. ก/อนเดินทางไปฝ*กอบรม  
 
 



 ๓

 ๓. ผู�ได�รับทุนจะต�องสละสิทธิ/รายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
หากผู�รับทุนสละสิทธิ/รายงานตัวรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล/าว ผู�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามที่สัญญา
กําหนด 
 ๔ .  ผู� ได� รับทุนจะต�องเขียนบทความเปgนภาษาไทยที่ ช้ี ให� เ ห็นถึงการนําความรู�  และ
ประสบการณYที่ได�รับจากการฝ*กอบรมมาประยุกตYใช�เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ พร�อมข�อเสนอ  
การเปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม (ตามเอกสารแนบ ๒ แห/งประกาศสํานักงาน 
ก.พ. ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปฝ*กอบรมในและ/หรือต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๕๙ (ทุนฝ*กอบรมเพื่อเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
มืออาชีพ (Chief Human Resource Officer: CHRO))  
   ๕. ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร/วมกิจกรรมต/าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
 ๖. หากผู �ร ับทุนมิได�ดํา เนินการตามข�อ ๔ – ๕ สํานักงาน ก.พ. จะนําไปเปgนข�อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส/วนราชการท่ีผู�ได�รับทุนสังกัดในป1ต/อไป 
 

 อน่ึง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก!ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
 ๑. ไม/มีหนังสืออนุญาตให�ลาฝ*กอบรมจากหัวหน�าส/วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๒. หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๓. เปgนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 ๔. เปgนผู�ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓ แห/งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือ
ต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๕๙ (ทุนฝ*กอบรมเพื่อเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human 
Resource Officer: CHRO) 
 ๕. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ*กอบรม 
 

    
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

(ลงชื่อ)           พชัรภากร   เทวกุล 
(หม/อมหลวงพัชรภากร   เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



เอกสารแนบ 

กําหนดการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร�อมผู�รับทุนฝ!กอบรมก"อนการเดินทาง 
ทุนฝ!กอบรมหลักสูตรการเสริมสร�างนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห�องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุรี 

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

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล�าวเป ดการประชุม 
โดย หม�อมหลวงพัชรภากร เทวกุล 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

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 รศ. ดร. วิชิตา รักธรรม 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

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. 

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

 


