
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือหน!วยงานของรัฐ 

เร่ือง  รายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทนุรัฐบาลไปฝ+กอบรมในและ/หรือต!างประเทศ ประจําป0 ๒๕๖๑  
(ทุนฝ+กอบรมผู�มีศักยภาพสูงด�านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู�นํา  
    (Advanced Public Management and Leadership)) 

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

 ตามที่ได�มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เร่ือง รับสมัครคัดเลือก
ข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๖๑ (ทุนฝ*กอบรม
ผู�มีศักยภาพสูงด�านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู�นํา (Advanced Public Management and Leadership)) 
ไปแล�ว นั้น  
   
 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ได�ดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
รับทุนดังกล/าวเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือ
ต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๖๑ (ทุนฝ*กอบรมผู�มีศักยภาพสูงด�านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู�นํา   
(Advanced Public Management and Leadership)) ดังต/อไปนี้  
 

ลาํดับที่           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
๑  นางปUยสุรางคV  กุลจิตติประสทิธิ์ สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
๒  นางสาวเกศศินี  อุนะพํานัก กรมควบคุมมลพิษ 
๓  นางอรพร  ถมยา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
๔  นายนิพันธV  ใหญ/อรุณ กรมทางหลวง 
๕  นายกิตติ  มโนคุ�น กรมทางหลวงชนบท 
๖  นายสราวุธ  นาแรมงาม กรมควบคุมมลพิษ 
๗  นางสาวกานจุลี  ป^ญญาอินทรV สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๘  นายกิตติพันธุV  บางยี่ขัน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร/ 
๙  นางสาวอรวรรณ  ปU`นประยูร กรมวิทยาศาสตรVบริการ 
๑๐  นางสาวมัลลิกา  นวนเกิด กรมทางหลวง 
๑๑  นางสาวไพลิน  ดวงสถาพร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยV 
๑๒  นางสาวมนวดี  จันทิมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๑๓  นายสุกิจ  วงคVป̂นง�าว สํานักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
 แห/งชาติ 

 
(สําเนา) 



 ๒

ลาํดับที่           ชื่อ – นามสกุล  สังกัด 
๑๔ นายสุรยุทธ  กอบกิจพานิชผล กรมสรรพากร 
๑๕ นางวิทยาพร  เทศศรีเมือง กรมการแพทยV 

 ทั้งนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุน ดําเนินการดังต/อไปนี้ 
 ๑. แจ�งความประสงคVเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ*กอบรม) ภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันที่
ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุน ทางเว็บไซตVสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข�อ 
“ทุนฝ*กอบรมสําหรับผู�มีศักยภาพสูงผู�มีศักยภาพสูงด�านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู�นํา (Advanced 
Public Management and Leadership)” เลือก “ยืนยันการรับทุน” 

  หากผู�มีสิทธิได�รับทุนไม/แจ�งยืนยันการรับทุนภายในเวลาที่กําหนด จะถือว/าสละสิทธิ
การรับทุนในครั้งนี้ 
 ๒. ทําสัญญารับทุน โดยกรอกข�อมูลในเอกสารและจัดส/งเอกสารประกอบการทําสัญญา
รับทุนรัฐบาลฯ ทางไปรษณียVด/วนพิเศษ (EMS) มาที่ “คุณวิชนียV สิงหVชา ศูนยVจัดการศึกษาในต/างประเทศและ
บริหารความรู� (ศกศ.) สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนทV ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐” (ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑) 
 ๓. เข�าร/วมการปฐมนิเทศทุนทุนฝ*กอบรมสําหรับผู�มีศักยภาพสูงผู�มีศักยภาพสูงด�านการบริหาร
จัดการภาครัฐและภาวะผู�นํา (Advanced Public Management and Leadership) เพื่อเตรียมความพร�อม
ก/อนเร่ิมหลักสูตรฝ*กอบรม ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห�องประชุม ๕  
ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 เงื่อนไขการรับทุน 

 ๑. ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ ส/วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๒. ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องส/งหลักฐานการได�รับอนุญาตให�ลาฝ*กอบรมจากหัวหน�าส/วนราชการ
เจ�าสังกัด 
 ๓. กรณีเปkนผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝ*กอบรม) มากกว/า ๑ ทุน 
ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องเลือกรับทุนใดทุนหน่ึง 
 ๔. ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
หากผู�ได�รับทุนสละสิทธิการรับทุนภายหลังจากการทําสัญญารับทุน ผู�ได�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามที่
สัญญากําหนด 
 ๕. ผู�ได�รับทุนจะต�องเขียนบทความเปkนภาษาไทยที่ชี้ให�เห็นถึงการนําความรู�และประสบการณV
ที่ได�รับจากการฝ*กอบรมมาประยุกตVใช�เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ พร�อมข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง
ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดการอบรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 



 ๓

   ๖. ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร/วมกิจกรรมต/าง ๆ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  
 ๗. หากผู �ได�ร ับทุนมิได�ดํา เนินการตามข�อ ๕-๖ สํานักงาน ก.พ. จะนําไปเปkนข�อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของส/วนราชการที่ผู�ได�รับทุนสังกัดในป1ต/อไป 

 อน่ึง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก!ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
 ๑. ไม/มีหนังสืออนุญาตให�ลาฝ*กอบรมจากหัวหน�าส/วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๒. หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุน และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๓. เปkนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม/อยูnในมาตรฐาน หรือไม/เหมาะสม หรือไม/ประพฤติตน
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 ๔. เปkนผู�ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓ แห/งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือต/างประเทศ 
ประจําป1 ๒๕๖๑ (ทุนฝ*กอบรมผู�มีศักยภาพสูงด�านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู�นํา (Advanced Public 
Management and Leadership)) 
 ๕. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ*กอบรม 
 

    
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๑   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(ลงชื่อ)          พชัรภากร  เทวกุล 
(หม/อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

สําเนาถูกต�อง 
 

 
 

(นายสมชาย  การดี) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางศิริพร ทรัพยVมาดีกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



เอกสารแนบ 

ขั้นตอนการดําเนินการสําหรับผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลไปฝ กอบรมในและ/หรือต%างประเทศ ประจําป)

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทนุฝ กอบรมผู�มีศักยภาพสูงด�านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู�นํา 

(Advanced Public Management and Leadership))  

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต%อ 

๑. การยืนยัน 
การรับทุน 

ยืนยันการรับทุน  
ทางเว็บไซต�สาํนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th/scholarship >  
ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ > ทุนฝ*กอบรม > ทุนฝ*กอบรมสําหรับ 
ผู/มีศักยภาพสูงผู/มีศักยภาพสูงด/านการบริหารจัดการภาครัฐและ
ภาวะผู/นํา (Advanced Public Management and Leadership) 
> ยืนยันการรับทุน 

ภายใน 
๗ วันทําการ  
นับจากวันท่ี

ประกาศรายชื่อ 
ผู/มีสิทธิรับทุน 

คุณพรสิริ   
วงศ�อนันต� 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๗๑๗ 

๒. การทํา
สัญญารับทุน 

๒.๑ กรอกข�อมูลในเอกสารและจัดส%งเอกสารประกอบการทํา
สัญญารับทุนรัฐบาล ดังนี ้

๑. รายการเอกสารสําหรับทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล ๑ ชุด 
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๒. แบบฟอร�มขอทําสัญญา ๑ ชุด (แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๓. หนังสือให/ความยินยอมจากคูYสมรส ๒ ชุด  
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๔. บันทึกโสด/หม/าย ๒ ชุด (แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๕. หลักเกณฑ�การเพิกถอนการให/ทุนรัฐบาล ๒ ชุด 
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๖. หนังสือขอยืนยันการรับทุนรัฐบาล ๒ ชุด  
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๗. ใบเบิกเงินคYาใช/จYายกYอนการเดินทางไปฝ*กอบรม ๒ ชุด 
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
 ๘. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู/รับทุนและคูYสมรส  
อยYางละ ๒ ชุด  
 ๙. สําเนาทะเบียนบ/านของผู/รับทุนและคูYสมรส อยYางละ ๒ ชุด  
 ๑๐. สําเนาทะเบียนสมรส/ใบหยYาของผู/รับทุน ๒ ชุด   
 ๑๑. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู/รับทุนและคูYสมรส ๒ ชุด   
 ๑๒. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูYสมรสเสียชีวิต) ๒ ชุด 
 (เอกสารสาํเนาทุกฉบับต/องเซ็นรับรองสําเนาถูกต/องโดย 
เจ/าของสําเนา) 

ภายในวันที่ 
๒๐ เมษายน 

๒๕๖๑ 

 คุณวิชนีย�   
สิงห�ชา 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๔๔๒ 



๒ 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต%อ 

หมายเหตุ:  
๑. กรุณาเตรียมเงินคYาอากรแสตมปb จํานวน ๔๐ บาท ในวันทํา
สัญญา 
๒. เอกสารตามข/อ ๑ – ๗ สามารถดาวน�โหลดได/จากเว็บไซต�
สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th/scholarship >  
ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ > ทุนฝ*กอบรม > ทุนฝ*กอบรมสําหรับผู/
มีศักยภาพสูงผู/มีศักยภาพสูงด/านการบริหารจัดการภาครัฐและ
ภาวะผู/นาํ (Advanced Public Management and 
Leadership) > เอกสารประกอบการทําสัญญา 
๓. จัดสYงเอกสารท้ังหมดทางไปรษณีย�ดYวนพิเศษ ( EMS ) มาที่ 
“คุณวิชนีย�  สิงห�ชา   
ศูนย�จัดการศึกษาในตYางประเทศและบริหารความรู/ (ศกศ.)  
สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท�  ตําบลตลาดขวัญ  
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐” 
ทั้งน้ี หากผูมีสิทธิรับทุนไม�สามารถส�งเอกสารทั้งหมดมาทาง
ไปรษณีย�ได ผูมีสิทธิรับทุนจะตองนําเอกสารมาใหเจาหนาที่ 
ก.พ. ในวันปฐมนิเทศ 
๒.๒ หนังหนังสือเดินทางราชการ  
โปรดสYงสําเนาหนังสือเดินทางราชการมาที่  
“คุณรัฐนันท� กิจเปรื่อง” 
 โทรสาร. ๐-๒๕๔๗-๑๗๓๔ และ ๐-๒๕๔๗-๑๗๓๖ หรือ  
e-mail: rattanan.kitpraung@gmail.com   
กรณีไม�มีหนังสือเดินทางราชการ กรุณาโทรแจ/ง 
คุณรัฐนันท� กิจเปรื่อง โทร. ๐-๒๕๔๗ – ๑๐๐๐ ตYอ ๖๘๖๑  

ภายในวันที่  
๑๘ เมษายน 

๒๕๖๑ 

คุณรัฐนันท�  
กิจเปร่ือง  

โทร. ๐-๒๕๔๗ – 
๑๐๐๐  

ตYอ ๖๘๖๑ 

 ๒.๓ สถานที่ทําสญัญารับทุน  
ท่ีอาคารสาํนักงาน ก.พ. นนทบรีุ ชั้น ๑  
ศูนย�จัดการศึกษาในตYางประเทศและบริหารความรู/  

วันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

(เช/า ๘ คน/  
บYาย ๗ คน) 

คุณวิชนีย�   
สิงห�ชา 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๔๔๒ 

๓. กิจกรรม
ก%อนการ
ฝ กอบรม 

๓.๑ กิจกรรมการปฐมนิเทศ 
ผู/มีสิทธิรับทุนเข/ารYวมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ในวันพุธท่ี ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห/องประชุม ๕  ชั้น ๔ สาํนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  

วันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๑ 

คุณรณรงค�  
ศุภรัศมี 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๗๐๒ 



๓ 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต%อ 

กรณีที่ท�านไม�สามารถเขาร�วมกิจกรรมไดจะตองทําหนังสือแจง
เหตุผลมายังสํานักงาน ก.พ. 

๓. กิจกรรม
ก%อนการ
ฝ กอบรม 
(ตYอ) 

๓.๒ ทําหนังสือเดินทางราชการ 
โดยเอกสารท่ีใช/ประกอบการทําหนังสือเดินทางมีดังนี้ 
๑. หนังสือถึงปลัดกระทรวงการตYางประเทศขอให/ออกหนังสือ
เดินทาง โดยแจ/งการอนุมัติให/เดินทางไปราชการ  
๒. บัตรประจําตัวข/าราชการและบัตรประจาํตัวประชาชน 
๓. คYาธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท  
(รวมอยู�ในค�าใชจ�ายเหมาจ�ายก�อนการเดินทางที่จะไดรบัจาก
สํานักงาน ก.พ.) 

กYอนวันเดินทาง
ไปตYางประเทศ 

ทําหนังสือเดินทาง
ราชการได/ท่ี
สํานักงานหนังสือ
เดินทาง  
ศูนย�ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐
พรรษา แจ/งวัฒนะ 
อาคารบี ชั้น ๗
ประตูฝnoง 
ทิศตะวันออก 

๓.๓ การทาํเรื่องลารับทุนกับส%วนราชการ 
หนังสืออนุมัติตัวบุคคลเพื่อลาฝ*กอบรม  
สํานักงาน ก.พ. จะออกหนังสือฉบับน้ีให/หลังจากผู/มีสิทธิรับทุนทํา
สัญญารับทุนรัฐบาลกับสาํนักงาน ก.พ. และผู/มีสิทธิรับทุนนาํหนังสือ
ฉบับนี้ไปทําสัญญาลารับทุนกับสYวนราชการต/นสังกัดตYอไป 

หลังจากทํา
สัญญารับทุน

ประมาณ  
๑ สัปดาห� 

คุณปฐมาพร  
คุ/มภัย 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๔๕๖ 

 

๓.๔ ค%าใช�จ%ายเหมาจ%ายก%อนการเดินทาง  
รับเช็คได/ท่ีสํานักงาน ก.พ. นนทบุรี ชั้น ๒ กลุYมงานคลัง  

กYอนวันเดินทาง
ไปตYางประเทศ 

๑ สัปดาห� 

คุณธิดารัตน�  
หลYอหิรัญ 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๔๘๑ 

๓.๕ บัตรโดยสารเคร่ืองบิน 

สํานักงาน ก.พ. จะดาํเนินการจองบัตรโดยสารเครื่องบินและแจ/ง
ให/ผู/มีสิทธิรับทุนทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส� (e-mail) 

กYอนวันเดินทาง
ไปตYางประเทศ 

คุณธิดารัตน�  
หลYอหิรัญ 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๔๘๑ 

๔. เข�ารับ 
การฝ กอบรม 

กรอบหลักสูตร 
- การบริหารจัดการภาครัฐ  
- การบริหารการเปล่ียนแปลง  
- การพัฒนาภาวะผู/นาํ 
- ธรรมาภิบาล 

ชYวงเวลา 
การฝ*กอบรม 

๒ – ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 



๔ 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต%อ 

ประเทศ สาธารณรัฐไอร�แลนด� 

สถาบัน The Institute of Public Administration of Ireland 
(IPA) 

๕. การ
ดําเนินการ
หลังจบ
หลักสูตร 

จัดส%งบทความเปTนภาษาไทย (รายบุคคล)  

ความยาว ๓ - ๔ หน/ากระดาษ A ๔ โดยใช/รปูแบบตวัอักษร  
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พร/อมท้ังตั้งชื่อบทความ  
โดยในบทความต/องชี้ให/เห็นถึงการนาํความรู/และประสบการณ�ที่
ได/รับจากการฝ*กอบรมมาประยกุต�ใช/ในงานของสYวนราชการทีส่ังกัด 
พร/อมข/อเสนอการเปลี่ยนแปลง โดยหัวหน/าสYวนราชการ 
เจ/าสังกัดเปvนผู/ลงนามหนังสือนาํสYงเรยีนถึงเลขาธิการ ก.พ. จัดสYงมา
ท่ีสํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑  ถ.ติวานนท� ต.ตลาดขวัญ  
อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ และสYงไฟล� MS Word  
มายังนายรณรงค� ศุภรัศมี ท่ี e-mail: ronarong@ocsc.go.th 

ภายใน ๑ เดือน 
หลังจากจบ
หลักสูตร 

(๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑) 

 

คุณรณรงค�  
ศุภรัศมี 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๗๐๒ 

 



เอกสารแนบ 
 

กําหนดการปฐมนิเทศ 
ทุนฝ กอบรมสําหรับผู�มีศักยภาพสูงด�านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู�นํา 

 (Advanced Public Management and Leadership) 
ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห�องประชุม ๕ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จงัหวัดนนทบุรี 

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

 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนและรายงานตัวเพือ่ยืนยันการรับทุน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.   กลYาวเปxดการประชุมสัมมนา 

โดย นางสาวอลินี ธนะวัฒน�สัจจะเสรี 
 ผู�อํานวยการศูนย�นักบริหารระดับสูง 

 

 ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น.  ชี้แจงเนื้อหาหลักสูตรทุนฝ*กอบรม 
โดย  นายรณรงค� ศุภรัศมี 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.  พักรับประทานอาหารวYาง 
 

 ๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น.  ชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและการเตรียมตัวกYอนการเดินทาง 
      โดย  นายอริยะ สกุลแก�ว   

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 

 ๑๐.๔๕ – ๑๑.๑๕ น.  ชี้แจงระเบียบการเบิกจYายเงิน การซ้ือ/เปลี่ยนตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ 
โดย  กลุ/มงานคลัง สํานักงาน ก.พ. 
 

 ๑๑.๑๕ – ๑๑.๔๕ น.  ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบทุนรัฐบาล  การทําสัญญารับทุน ฯลฯ  
โดย  ศูนย�จัดการศึกษาในต/างประเทศและบริหารความรู� 

สํานักงาน ก.พ. 
 

 ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.   ถาม – ตอบ 
--------------------------------------------- 

 

 


