
(สําเนา) 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครฐั 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต องการของกระทรวง กรม หรือหน$วยงานของรัฐ 

เรื่อง  รายช่ือผู มีสิทธิได รับทุนรัฐบาลไปฝ-กอบรมในและ/หรือต$างประเทศ ประจําป2 ๒๕๖๐   
(ทุนฝ-กอบรมสําหรับการเสริมสร างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) 

------------------ 
 
 ตามท่ีได�มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๖๐ (ทุนฝ*กอบรม
สําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) ท่ีจัดสรรให�ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ดํารงตําแหน/ง
ประเภทบริหาร จํานวน ๑๐ ทุน นั้น  
   
 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ได�ดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือ
รับทุนดังกล/าวเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือต/างประเทศ 
ประจําป1 ๒๕๖๐ (ทุนฝ*กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) ดังต/อไปนี้  
 
 ลําดับท่ี           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
    ๑      นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน สํานักงาน ก.พ.ร. 
     ๒ นายภาณุมาศ  ญาณเวทยAสกุล กรมควบคุมโรค 
  ๓ นายสุเทพ  เพชรมาก กรมควบคุมโรค 
  ๔ นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ๕ นายอรรถพร  สิงหวิชัย  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ๖      นายสมหวัง    พ/วงบางโพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  ๗ นายปสันนA  เทพรักษA  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ๘ นายสราวุธ  แก�วตาทิพยA กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
  ๙ นายรณรงคA  พูลพิพัฒนA กรมเจรจาการค�าระหว/างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
    



 ๒

 ท้ังนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนดําเนินการดังต/อไปนี้ 
 ๑. แจ�งความประสงคAเพ่ือรับทุนรัฐบาล (ทุนฝ*กอบรม) ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันท่ีประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลฯ ผ/านทางเว็บไซตAสํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th ในหัวข�อ “ทุนศึกษาต/อ/ 
ฝ*กอบรม” หัวข�อย/อย “ทุนสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจําป1 ๒๕๖๐” เลือก 
“คลิกท่ีนี่เพ่ือยืนยันการรับทุนฯ”  
  หากผู�มีสิทธิได�รับทุนไม/แจ�งยืนยันการรับทุนภายในเวลาที่กําหนด จะถือว/าสละสิทธิ
การรับทุนในครั้งนี้ 
 ๒. เข�าร/วมการปฐมนิเทศทุนฝ*กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
ประจําป1 ๒๕๖๐ เพ่ือเตรียมความพร�อมก/อนเริ่มหลักสูตรฝ*กอบรม รวมท้ังรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน 
ในวันจันทรAท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห�องประชุม ๖ ชั้น ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. 
จังหวัดนนทบุรี ดังกําหนดการตามเอกสารแนบ ๑ 
 ๓. เตรียมเอกสารเพ่ือทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันปฐมนิเทศ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) 
ดังรายการเอกสารต/อไปนี้ 
  ๓.๑ สําเนาหนังสือเดินทางราชการ (ถ�ามี)  จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จํานวน ๒ ฉบับ
  ๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ จํานวน ๒ ฉบับ 
        ของคู/สมรส (กรณีมีคู/สมรส) 
  ๓.๔ สําเนาทะเบียนบ�าน    จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๕ สําเนาทะเบียนบ�านของคู/สมรส (กรณีมีคู/สมรส) จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๖ สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีคู/สมรส)  จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๗ สําเนาทะเบียนหย/า/ใบมรณะบัตรของคู/สมรส (ถ�ามี) จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓.๘ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ�ามี)  จํานวน ๒ ฉบับ 
 ท้ังนี้ เจ าของเอกสารต องลงนามรับรองสําเนาถูกต องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ 

 ๔. กรอกแบบฟอรAมเพ่ือทําสัญญารับทุนรัฐบาล และนํามายื่นในวันปฐมนิเทศ ดังรายการ
เอกสารต/อไปนี้      
  ๔.๑ แบบฟอรAมขอจัดทําสัญญานักเรียนทุนรัฐบาล จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ หนังสือยินยอมให�ความยินยอมของคู/สมรสหรือบันทึกโสดหม�าย จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๔.๓ หลักเกณฑAการเพิกถอนการให�ทุนรัฐบาล  จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ หนังสือขอยืนยันการรับทุน   จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ หนังสือขอเบิกค/าใช�จ/ายก/อนการเดินทางไปศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ 
 ทั้งนี้ ดาวนAโหลดเอกสารได�ที่ www.ocsc.go.th ในหัวข�อ “ทุนศึกษาต/อ/ ฝ*กอบรม” 
หัวข�อย/อย “ทุนสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจําป1 ๒๕๖๐” เลือก 
“เอกสารเพ่ือทําสัญญารับทุนรัฐบาล (ทุนฝ*กอบรม)”  



 ๓

 ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องทําสัญญารับทุนรัฐบาลตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด หากผู�มีสิทธิ
ได�รับทุนไม/ทําสัญญารับทุนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว/าสละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้ ในกรณีท่ีผู�รับทุน
สละสิทธิการรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล/าว ผู�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามท่ีสัญญากําหนด 

 

 เง่ือนไขการรับทุน 

 ๑. ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ ส/วนราชการท่ีเปXนต�นสังกัด 
 ๒. ผู �มีส ิทธิได�ร ับทุนจะต�องส/งหลักฐานการได�รับอนุญาตให�ลาฝ*กอบรมจากหัวหน�า    
ส/วนราชการเจ�าสังกัดให�สํานักงาน ก.พ. ก/อนเดินทางไปฝ*กอบรม 
 ๓. ผู�ได�รับทุนจะต�องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด หากผู�รับทุน
สละสิทธิการรับทุนหลังจากการทําสัญญารับทุน ผู�รับทุนจะต�องชดใช�ทุนตามท่ีสัญญากําหนด 
 ๔ .  ผู� ได�รับทุนจะต�องเขียนบทความเปXนภาษาไทยท่ีชี้ ให� เห็นถึงการนําความรู�  และ
ประสบการณAท่ีได�รับจากการฝ*กอบรมมาประยุกตAใช�เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบ พร�อมข�อเสนอ  
การเปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม (ตามเอกสารแนบ ๒ แห/งประกาศสํานักงาน 
ก.พ. ลงวันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไป
ฝ*กอบรมในและ/หรือต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๖๐ (ทุนฝ*กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
มืออาชีพ)  
   ๕. ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร/วมกิจกรรมต/าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
 

 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให ทุนแก$ผู ได รับทุน หากเข ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 ๑. ไม/มีหนังสืออนุญาตให�ลาฝ*กอบรมจากหัวหน�าส/วนราชการเจ�าสังกัด 
 ๒. หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 ๓. เปXนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม/อยู/ในมาตรฐาน หรือไม/เหมาะสม หรือไม/ประพฤติตน 
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 ๔. เปXนผู�ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓ แห/งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๔ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ*กอบรมในและ/หรือ
ต/างประเทศ ประจําป1 ๒๕๖๐ (ทุนฝ*กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) 
 ๕. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ*กอบรม 
 

    
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

(ลงชื่อ)          พัชรภากร   เทวกุล 
(หม/อมหลวงพัชรภากร   เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



เอกสารแนบ ๑ 

กําหนดการปฐมนิเทศ 
ทุนฝ�กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

ประจําป$งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วันจันทร,ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ ห�องประชุม ๖ ช้ัน ๔ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

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

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรายงานตัวเพ่ือยืนยันการรับทุน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล าวรายงานท่ีมาของทุนฝ$กอบรม 
โดย นางสาวอลินี ธนะวัฒน�สัจจะเสรี 
     ผู�อํานวยการศูนย�นักบริหารระดับสูง 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. กล าวเป(ดการประชุมสัมมนา 
โดย หม�อมหลวงพัชรภากร เทวกุล 
     รองเลขาธิการ ก.พ. 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ชี้แจงเนื้อหาหลักสูตรทุนฝ$กอบรม 
โดย รศ. ดร. วิชิตา รักธรรม 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว าง 
 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ชี้แจงเง่ือนไขการรับทุนและการเตรียมตัวก อนการเดินทาง 
โดย นายอริยะ สกุลแก�ว 
     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ชี้แจงระเบียบการเบิกจ ายเงิน การซ้ือ/เปลี่ยนต๋ัวเครื่องบิน ฯลฯ 
โดย กลุ�มงานคลัง สํานักงาน ก.พ. 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 
 

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

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว าง 

๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู;การบริหารงานบุคคลในหน วยงานราชการ 

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

 



                                                                                      เอกสารแนบ ๒ 
 

รูปแบบการเขียนบทความ 
---------------------- 

เนื้อหา 
 

  นําเสนอแนวคิด มุมมองของตนเองโดยการนําความรู�และประสบการณ�จากการฝ!กอบรม 
มาประยุกต�ใช�กับงานราชการและจัดทําเป&นข�อเสนอการพัฒนาและปรับปรุงงาน โดยข�อเสนอ 
ดังกล)าวอาจเป&นเรื่องเก่ียวกับนโยบาย ระบบ กระบวนการ ข้ันตอน เทคนิค ท้ังนี้ ข�อเสนอ
ดังกล)าวอาจมุ)งประเด็นการนําเสนอเฉพาะส)วนราชการท่ีข�าราชการผู�รับทุนสังกัด หรือระบบ
ราชการในภาพรวมก็ได� 

 

ความยาว หน�ากระดาษ A4 จํานวนไม)น�อยกว)า ๓ หน�า แต)ไม)เกิน ๕ หน�า 
 

ตัวอักษร ภาษาไทย แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ 
 

เว�นบรรทัด Single (๑.๐) 
 

กําหนดส ง บทความจะต�องส)งภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 

วิธีส ง  ๑. บทความต�นฉบับจริง (ทางไปรษณีย*) 
ศูนย�นักบริหารระดับสูง สํานักงาน ก.พ.  
๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท�   
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  
โดยส)งผ)าน หัวหน�าส)วนราชการเจ�าสังกัด / หัวหน�าหน)วยงานท่ีเทียบเท)า  
และ  
๒. ไฟล*บทความ (MsWord) 
E-mail: ronarong@ocsc.go.th  

 
ผู�ประสานงาน นายรณรงค�  ศุภรัศมี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  โทรศัพท�  ๐๒ ๕๔๗ ๑๗๐๒ 
  โทรสาร  ๐๒ ๕๔๗ ๑๗๓๔ 
 


