(สําเนา)
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหน$วยงานของรัฐ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปฝ-กอบรมในและ/หรือต$างประเทศ ประจําป2 ๒๕๖๐
(ทุนฝ-กอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ)
-----------------ตามที่ไดมีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๖๐ (ทุนฝ*กอบรม
สําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) ที่จัดสรรใหขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหน/ง
ประเภทบริหาร จํานวน ๑๐ ทุน นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ไดดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
รับทุนดังกล/าวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือต/างประเทศ
ประจําป1 ๒๕๖๐ (ทุนฝ*กอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) ดังต/อไปนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
นายภาณุมาศ ญาณเวทยAสกุล
นายสุเทพ
เพชรมาก
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
นายอรรถพร สิงหวิชัย
นายสมหวัง
พ/วงบางโพ
นายปสันนA
เทพรักษA
นายสราวุธ
แกวตาทิพยA
นายรณรงคA
พูลพิพัฒนA

สังกัด
สํานักงาน ก.พ.ร.
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมเจรจาการคาระหว/างประเทศ

๒
ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิไดรับทุนดําเนินการดังต/อไปนี้
๑. แจงความประสงคAเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ*กอบรม) ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลฯ ผ/านทางเว็บไซตAสํานักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ในหัวขอ “ทุนศึกษาต/อ/
ฝ*กอบรม” หัวขอย/อย “ทุนสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจําป1 ๒๕๖๐” เลือก
“คลิกที่นี่เพื่อยืนยันการรับทุนฯ”
หากผู มีสิทธิไดรับ ทุน ไม/แจงยืน ยัน การรับ ทุน ภายในเวลาที่กํา หนด จะถือ ว/า สละสิท ธิ
การรับทุนในครั้งนี้
๒. เขาร/วมการปฐมนิเทศทุนฝ*กอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
ประจําป1 ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพรอมก/อนเริ่มหลักสูตรฝ*กอบรม รวมทั้งรายงานตัว เพื่อยืน ยัน การรับ ทุน
ในวันจันทรAที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ.
จังหวัดนนทบุรี ดังกําหนดการตามเอกสารแนบ ๑
๓. เตรียมเอกสารเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันปฐมนิเทศ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐)
ดังรายการเอกสารต/อไปนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือเดินทางราชการ (ถามี)
จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน ๒ ฉบับ
ของคู/สมรส (กรณีมีคู/สมรส)
๓.๔ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๕ สําเนาทะเบียนบานของคู/สมรส (กรณีมีคู/สมรส)
จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๖ สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู/สมรส)
จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๗ สําเนาทะเบียนหย/า/ใบมรณะบัตรของคู/สมรส (ถามี)
จํานวน ๒ ฉบับ
๓.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)
จํานวน ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ เจาของเอกสารตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารทุกฉบับ
๔. กรอกแบบฟอรAมเพื่อทําสัญ ญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่ นในวันปฐมนิเ ทศ ดังรายการ
เอกสารต/อไปนี้
๔.๑ แบบฟอรAมขอจัดทําสัญญานักเรียนทุนรัฐบาล
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ หนังสือยินยอมใหความยินยอมของคู/สมรสหรือบันทึกโสดหมาย จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๓ หลักเกณฑAการเพิกถอนการใหทุนรัฐบาล
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ หนังสือขอยืนยันการรับทุน
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หนังสือขอเบิกค/าใชจ/ายก/อนการเดินทางไปศึกษา
จํานวน ๒ ฉบับ
ทั้ง นี้ ดาวนAโ หลดเอกสารไดที่ www.ocsc.go.th ในหัว ขอ “ทุน ศึกษาต/อ/ ฝ*กอบรม”
หัว ขอย/อ ย “ทุน สํ า หรับ การเสริม สรางนัก บริห ารทรัพ ยากรบุค คลมือ อาชีพ ประจํ า ป1 ๒๕๖๐” เลือ ก
“เอกสารเพื่อทําสัญญารับทุนรัฐบาล (ทุนฝ*กอบรม)”

๓
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองทําสัญญารับทุนรัฐบาลตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด หากผูมีสิทธิ
ไดรับทุนไม/ทําสัญญารับทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว/าสละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้ ในกรณีที่ผูรับทุน
สละสิทธิการรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล/าว ผูรับทุนจะตองชดใชทุนตามที่สัญญากําหนด
เงื่อนไขการรับทุน
๑. ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุน ณ ส/วนราชการที่เปXนตนสังกัด
๒. ผู มีส ิท ธิไ ดรับ ทุน จะตองส/ง หลัก ฐานการไดรับ อนุญ าตใหลาฝ*ก อบรมจากหัว หนา
ส/วนราชการเจาสังกัดใหสํานักงาน ก.พ. ก/อนเดินทางไปฝ*กอบรม
๓. ผูไดรับทุนจะตองรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด หากผูรับทุน
สละสิทธิการรับทุนหลังจากการทําสัญญารับทุน ผูรับทุนจะตองชดใชทุนตามที่สัญญากําหนด
๔. ผู ไดรั บ ทุ น จะตองเขี ย นบทความเปX น ภาษาไทยที่ ชี้ ใ หเห็ น ถึ ง การนํ า ความรู และ
ประสบการณAที่ไดรับจากการฝ*กอบรมมาประยุกตAใชเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ พรอมขอเสนอ
การเปลี่ย นแปลง ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้น สุด การอบรม (ตามเอกสารแนบ ๒ แห/งประกาศสํา นักงาน
ก.พ. ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไป
ฝ*กอบรมในและ/หรือต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๖๐ (ทุนฝ*กอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพ)
๕. ผูไดรับทุนจะตองเขาร/วมกิจกรรมต/าง ๆ ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแก$ผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑. ไม/มีหนังสืออนุญาตใหลาฝ*กอบรมจากหัวหนาส/วนราชการเจาสังกัด
๒. หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
๓. เปXนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม/อยู/ในมาตรฐาน หรือไม/เหมาะสม หรือไม/ประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
๔. เปX น ผู ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามขอ ๓ แห/ ง ประกาศสํา นั ก งาน ก.พ. ลงวั น ที่ ๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่ อง รั บ สมั ครคัด เลื อกขาราชการพลเรื อนสามัญ เพื่ อรั บ ทุ นรั ฐ บาลไปฝ* กอบรมในและ/หรื อ
ต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๖๐ (ทุนฝ*กอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ)
๕. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ*กอบรม
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)
สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

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

เอกสารแนบ ๑

กําหนดการปฐมนิเทศ
ทุนฝกอบรมสําหรับการเสริมสรางนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทร,ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
---------------------------------------------๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนและรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

กลาวรายงานที่มาของทุนฝ$กอบรม
โดย นางสาวอลินี ธนะวัฒนสัจจะเสรี
ผูอํานวยการศูนยนักบริหารระดับสูง

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.

กลาวเป(ดการประชุมสัมมนา
โดย หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล
รองเลขาธิการ ก.พ.

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

ชี้แจงเนื้อหาหลักสูตรทุนฝ$กอบรม
โดย รศ. ดร. วิชิตา รักธรรม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารวาง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

ชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนและการเตรียมตัวกอนการเดินทาง
โดย นายอริยะ สกุลแกว
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ชี้แจงระเบียบการเบิกจายเงิน การซื้อ/เปลี่ยนตั๋วเครื่องบิน ฯลฯ
โดย กลุมงานคลัง สํานักงาน ก.พ.

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบทุนรัฐบาล การทําสัญญารับทุน ฯลฯ
โดย ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู สํานักงาน ก.พ.

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.

พักรับประทานอาหารวาง

๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู;การบริหารงานบุคคลในหนวยงานราชการ
----------------------------------------------

เอกสารแนบ ๒

รูปแบบการเขียนบทความ
---------------------เนื้อหา
นําเสนอแนวคิด มุมมองของตนเองโดยการนําความรูและประสบการณจากการฝ!กอบรม
มาประยุกตใชกับงานราชการและจัดทําเป&นขอเสนอการพัฒนาและปรับปรุงงาน โดยขอเสนอ
ดังกล)าวอาจเป&นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค ทั้งนี้ ขอเสนอ
ดังกล)าวอาจมุ)งประเด็นการนําเสนอเฉพาะส)วนราชการที่ขาราชการผูรับทุนสังกัด หรือระบบ
ราชการในภาพรวมก็ได
ความยาว

หนากระดาษ A4 จํานวนไม)นอยกว)า ๓ หนา แต)ไม)เกิน ๕ หนา

ตัวอักษร
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