
 
 
 

ที่ นร ๑๐๐๓/ 

 

 

ถึง  ส่วนราชการ (ตามรายชื่อแนบท้าย) 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๒๕๙ ลงวันที ่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื ่อง  
การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และได้ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการรวมรวมสรุปผลการพัฒนางาน/
สร้างสรรค์ผลงานรายบุคคลขอข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และสำรวจความประสงค์จะรับทุนฝึกอบรม ฯ 
ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น   

ในการนี ้ มีส่วนราชการได้แจ้งรายชื ่อผู ้มีความประสงค์ขอรับทุนฝึกอบรมสำหรับการ
เสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนรวม ๑๘ ราย ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ก.พ. จึงมีความประสงคข์อให้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้  

  ๑. ใบสมัครรับทุนฝึกอบรม 

๒. หนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรม 

๓. หนังสือยืนยันการรับทุนฝึกอบรม  

๔. กรอกข้อมูลเกี่ยวข้องกับการรับทุนฝึกอบรม 
(รายละเอียดแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ๒ - ๕) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารดังกล่าวมายัง
สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 
  สำนักงาน ก.พ. 
                       สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
          

 

 
 
 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร.๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๕ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ 

 ด่วนที่สุด 
 

สำเนา 

thanyapatsorn.w
Typewriter
๓๕๐



เอกสารแนบ รายชื่อส่วนราชการตามแนบ  

 

ลำดับที่ ส่วนราชการ (กรม) 

๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๒ กรมสุขภาพจิต 

๓ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔ กรมป่าไม้ 

๕ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

๗ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๘ กรมการขนส่งทางบก 

๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

๑๐ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

๑๑ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๑๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

๑๓ กรมควบคุมโรค 

๑๔ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๕ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๑๖ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑๗ กรมทรัพยากรธรณี 

๑๘ กรมชลประทาน 

 

รายชื่อส่วนราชการตามแนบ 



รายช่ือส่วนราชการที่มีผู้แจ้งความประสงค์จะรับได้ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมทั้งใน/ต่างประเทศ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับ 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง) 

ลำดับ
ที ่

ส่วนราชการ (กรม) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

นางสาวปิยนุช จับใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

๒ กรมสุขภาพจิต นางสาวผกาวรรณ สุทธิวงศ ์ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ 
๓ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวิทวัช กุยแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๔ กรมป่าไม้ นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
๕ สำนักงานปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นางสาวทับทิม ลิ้มสุนทร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

๖ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวณัฐธิดา ศรีนาค นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 
๗ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร 
นายกิตติภัฎ อมะลัษเฐียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
๘ กรมการขนส่งทางบก นายวุฒิเวชญ์ สุนทรประสาท นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 
๙ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางมาลัยพร ตาเสน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

๑๐ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

นางสาวกุลวลัย รังสิยาภรณ์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ 

๑๑ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 
๑๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน 
นายมโน จันทร์กระจ่าง นักวิชาการพลังงานชำนาญการ 

๑๓ กรมควบคุมโรค นางสาวกิรณา เทวอักษร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑๔ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ 
๑๕ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ 
นางสาวชนันภรณ์ ปุ้งเผ่าพันธ์ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 

๑๖ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายปุณยวีร์ ตันประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

๑๗ กรมทรัพยากรธรณี ว่าที่ร้อยเอกกวิน เกิดไพโรจน์ นักธรณีวิทยาชำนาญการ 
๑๘ กรมชลประทาน นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ 

 

เอกสารแนบ ๑ 



 
ติดรูปถ่ายขนาด   
๑ X ๑.๕ นิว้ 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป ี

                            
   

รายละเอียดข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาล 
ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

๑. ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ          นาย    นาง    นางสาว ……………………………….…….……นามสกุล………………………..............………... 
Name     Mr.     Mrs.    Miss……………………………………………….Surname………….…………………………….…. 
 

เลขประจำตัวประชาชน  ........................................................................................... 
เกิดวันที่……….เดือน………………………..พ.ศ……………อายุ..............ปี..................เดือน  
 

๒. สังกัดของผูไ้ด้รับการคัดเลือก 
กระทรวง …………………………………………………………………กรม/ จังหวัด …………………………………..……………………..….…… 
ฝ่าย/กอง/สำนัก………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  
ตำแหน่ง…………...……………………..……………………………….ระดับ…………………………………………………………………….………… 
โทรศัพท…์…………………………………………………........….……โทรสาร………………………………………………….………………………… 

๓. เป็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
  รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  รุ่นที่ ๑๔ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๔. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด  
     บ้านเลขท่ี…….........……...ตรอก/ซอย………..................……………….หมู่ที่………….ถนน…………................…………………….....             
     ตำบล/แขวง……………….........................……อำเภอ/เขต…......………............…..……….จงัหวัด……………………….......…………                
     รหัสไปรษณีย์………...........................…………โทรศัพท์……………………………โทรศัพท์เคลื่อนที่………….........…….........……… 

E-mail address………………..........……………………………………… 
 
 

๕. ในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ให้ติดต่อผ่านทาง 
ชื่อ – นามสกุล ………………………………………..……………………เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น…………………...................…..…. 
ที่อยู่ …………………….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
โทรศัพท…์…………………………………..……..……โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………………โทรสาร……..………………..…………... 
 

 
 
       (ลงลายมือชื่อ)……………………..…………………..ผู้ได้รับการคัดเลือก  
                                 (…………………………………………) 
                วันที่……..…..เดือน………..………..พ.ศ…………. 



แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕.๑ 
(ทุนสำหรับผู้ผ่านการอบรมรมหลักสูตร HiPPs)  

 

หนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรม  
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง) 
 

เขียนที่................................................................... 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ..................... 

 
  ข้าพเจ้า (๑)................................................................................................................. ...................... 
ตำแหน่ง..................................................................................กรม..................................................................... ........... 
กระทรวง...................................................................อนุญาตให้ (๒)......... .................................................................... 
ตำแหน่ง...................................................ระดับ...................................................กอง/สำนัก.. ..................................... 
กรม..........................................................................กระทรวง................................................................. ..................... 
ลาไปฝึกอบรมในประเทศรูปแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  รุ่นที่ ๑๔ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนฝึกอบรมสำหรับ 
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง) 
 
 
 
      (ลงชื่อ).................................................................................... 
                          (..............................................................................) 
      ตำแหน่ง............................................................... .................... 
 
 
 
หมายเหตุ :  (๑)  ชื่อผู้อนุญาตและให้ความยินยอม จะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งมีตำแหน่งเทียบได้ 
   ไม่ต่ำกว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนเท่านั้น 
       (๒)  ชื่อข้าราชการที่ขออนุญาตให้แสดงความจำนงสมัครคดัเลือกเพ่ือรับทุน 



 
 

หนังสือขอยืนยัน/สละสิทธิการรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง)  

 
เรียน เลขาธิการ ก.พ. 

      ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................... 

ตำแหน่ง………………………………………………………...........สังกัด......…………..........………………………………….. 

เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการ  
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง)  
 

 ขอยืนยันการรับทุนฝึกอบรมฯ ดังกล่าวข้างต้น  
 
  ขอสละสิทธิการรับทุนฝึกอบรมฯ ดังกล่าวข้างต้น 

เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าไม่ทำสัญญารับทุนฝึกอบรมฯ ดังกล่าวข้างต้น ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมฯ เพ่ิมเติม ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ 
เพิกถอนทุนได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด 

       จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
     ลงชื่อ........................................................... ............ 

           (.......................................................................) 
 
หมายเหต.ุ-  
๑. ผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมฯ โปรดจัดทำหนังสือฉบับนี้ และส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. ด้วยรวมทั้งขอได้โปรดส่ง

ภาพถ่าย/สำเนาหนังสือฉบับนี้ไปทางอีเมล panaporn.s@ocsc.go.th ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมฯ เพิ่มเติม 

๒. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ศูนยน์ักบริหารระดับสงู โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๕ 
 

mailto:panaporn.s@ocsc.go.th


QR CODE สำหรับข้าราชการที่แจ้งความประสงค์จะรับทุนฝึกอบรมทั้งใน/ต่างประเทศ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับ 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง) 

 

 

เอกสารแนบ ๔ 


