
(สําเนา) 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครฐั 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต องการของกระทรวง กรม หรือหน$วยงานของรัฐ 

เรื่อง  รายช่ือผู มีสิทธิได รับทุนรัฐบาลไปฝ-กอบรมในและ/หรือต$างประเทศ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
(ทุนฝ-กอบรมสําหรับการเสริมสร างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) 

------------------ 
 
 ตามท่ีได�มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือต.างประเทศ ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ทุนฝ)กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) ท่ีจัดสรรให�ข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ผู�ดํารงตําแหน.งประเภทบริหาร จํานวน ๑๐ ทุน นั้น  
   
 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ได�ดําเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือ
รับทุนดังกล.าวเสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงขอประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือต.างประเทศ 
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนฝ)กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) 
ดังต.อไปนี้  
 
 ลําดับท่ี           ชื่อ – นามสกุล    สังกัด  
    ๑      นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     ๒ นางสาวปาณี  นาคะนาท สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๓ นายภัคพงศB  ทวิพัฒนB  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๔ นายชัยวัฒนB  ชื่นโกสุม  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๕ นายวีรัส  ประเศรษโฐ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    ๖      นายสยาม    ศิริมงคล  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  ๗ นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณB สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ๘ นายแมนรัตนB  รัตนสุคนธB สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๙ นายวันชัย  คงเกษม  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 
 
 
 
 
 
    



 ๒

 ท้ังนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนดําเนินการดังต.อไปนี้ 
 ๑. ยืนยันการรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนฝ)กอบรม) ภายใน ๗ วันทําการนับจากวันท่ีประกาศรายชื่อ
ผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาลฯ ผ.านทางเว็บไซตBสํานักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th ในหัวข�อ “ทุนศึกษาต.อ/ ฝ)กอบรม” 
หัวข�อ “ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข�อ “ทุนฝ)กอบรม” หัวข�อ “ทุนฝ)กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” เลือก “คลิกท่ีนี่เพ่ือยืนยันการรับทุนฯ” รายละเอียดการดําเนินการตามเอกสารแนบ 
  หากผู�มีสิทธิได�รับทุนไม.แจ�งยืนยันการรับทุนภายในเวลาท่ีกําหนด จะถือว.าสละสิทธิการ
รับทุนในครั้งนี้ 
 ๒. เข�าร.วมการปฐมนิเทศทุนฝ)กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 
ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร�อมก.อนเริ่มหลักสูตรฝ)กอบรม ในวันจันทรBที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห�องประชุม ๓ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  
ดังกําหนดการตามเอกสารแนบ  
 ๓. ทําสัญญารับทุน โดยกรอกข�อมูลในเอกสารและจัดส.งเอกสารประกอบการทําสัญญา
รับทุนรัฐบาลฯ ทางไปรษณียBมาท่ี “คุณวิชนียB  สิงหBชา ศูนยBจัดการศึกษาในต.างประเทศและบริหารความรู�  
(ศกศ.) สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนทB ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐” 
(ภายในวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑) รายละเอียดการดําเนินการตามเอกสารแนบ 
 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.วนราชการท่ีเปUนต�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�องเขียนบทความเปUนภาษาไทยท่ีชี้ให�เห็นถึงการนําความรู� และประสบการณB 
ท่ีได�รับจากการฝ)กอบรมมาประยุกตBใช�เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานท่ีรับผิดชอบพร�อมข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง 
ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม (ตามเอกสารแนบ ๒ แห.งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื ่อง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือ
ต.างประเทศ ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนฝ)กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพ)  
   ๕. ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร.วมกิจกรรมต.าง ๆ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
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 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. เปUนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม.อยู.ในมาตรฐาน หรือไม.เหมาะสม หรือไม.ประพฤติตน 
ตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
 ๔. เปUนผู�ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓ แห.งประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๒๖ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปฝ)กอบรมในและ/หรือ
ต.างประเทศ ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนฝ)กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพ) 
 ๕. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกําหนดการเดินทางไปฝ)กอบรม 
 

    
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๕   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

(ลงชื่อ)          พัชรภากร   เทวกุล 
(หม.อมหลวงพัชรภากร   เทวกุล) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



เอกสารแนบ 

ข้ันตอนการดาํเนินการสําหรับผู�ได�รับทุนรัฐบาลไปฝ�กอบรมในและ/หรือต"างประเทศ  
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ทุนฝ�กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ) 
 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต"อ 

๑. การยืนยัน 
การรับทุน 

ยืนยันการรับทุน  
ทางเว็บไซต�สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th >  
ทุนศึกษาต#อ/ฝ&กอบรม > ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ >  
ทุนฝ&กอบรม > ทุนฝ&กอบรมสําหรับการเสริมสร.างนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ > ยืนยันการรับทุน 

ภายใน 
๗ วันทําการ  
นับจากวันท่ี

ประกาศรายชื่อ 
ผู.มีสิทธิรับทุน 

คุณพรสิริ วงศ�อนันต� 
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๗๑๗ 

๒. การทํา
สัญญารับทุน 

๒.๑ กรอกข�อมูลในเอกสารและจัดส"งเอกสารประกอบการทํา
สัญญารับทุนรัฐบาล ดังนี้ 

๑. รายการเอกสารสําหรับทําสัญญาการรับทุนรัฐบาล ๑ ชุด 
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๒. แบบฟอร�มขอทําสัญญา ๑ ชุด (แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
๓. หนังสือให.ความยินยอมจากคู#สมรส 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. ใบเบิกเงินค#าใช.จ#ายก#อนการเดินทางไปฝ&กอบรม ๒ ชุด 
(แบบฟอร�มสํานักงาน ก.พ.) 
 ๘. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู.รับทุนและคู#สมรส  
อย#างละ ๒ ชุด  
 ๙. สําเนาทะเบียนบ.านของผู.รับทุนและคู#สมรส อย#างละ ๒ ชุด  
 ๑๐. สําเนาทะเบียนสมรส/ใบหย#าของผู.รับทุน ๒ ชุด   
 ๑๑. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู.รับทุนและคู#สมรส ๒ ชุด   
 ๑๒. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู#สมรสเสียชีวิต) ๒ ชุด 
 (เอกสารสําเนาทุกฉบับต.องเซ็นรับรองสําเนาถูกต.องโดย 
เจ.าของสําเนา) 
หมายเหตุ:  
๑. กรุณาเตรียมเงินค#าอากรแสตมปR จํานวน ๔๐ บาท ในวันทํา
สัญญา 

ภายในวันท่ี 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

คุณวิชนีย� สิงห�ชา 
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๔๒ 



 ๒

  

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต"อ 

๒. การทํา
สัญญารับทุน 
(ต"อ) 

๒. เอกสารตามข.อ ๑ – ๗ สามารถดาวน�โหลดได.จากเว็บไซต�

สํานักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th > ทุนศึกษาต#อ/ฝ&กอบรม >  

ทุนสําหรับบุคลากรภาครัฐ > ทุนฝ&กอบรม > ทุนฝ&กอบรม

สําหรับการเสริมสร.างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ > 

เอกสารประกอบการทําสัญญา 

๓. จัดส#งเอกสารท้ังหมดทางไปรษณีย�มาท่ี  

“คุณวิชนีย�  สิงห�ชา   

ศูนย�จัดการศึกษาในต#างประเทศและบริหารความรู. (ศกศ.)  

สํานักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท� ตําบลตลาดขวัญ  

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐” 
ท้ังนี้ หากผูมีสิทธิรับทุนไม�สามารถส�งเอกสารท้ังหมดมาทาง
ไปรษณีย�ได ผูมีสิทธิรับทุนจะตองนําเอกสารมาใหเจาหนาท่ี 
ก.พ. ในวันปฐมนิเทศ 

ภายในวันท่ี 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

คุณวิชนีย� สิงห�ชา 
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๔๒ 

๒.๒ หนังสือเดินทางราชการ  
โปรดส#งสําเนาหนังสือเดินทางราชการมาท่ี  
“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 ต#อ ๖๘๖๑  

ภายในวันท่ี 
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

คุณรัฐนันท� กิจเปรื่อง  
โทร. ๐-๒๕๔๗-๑๐๐๐  

ต#อ ๖๘๖๑ 

 ๒.๓ สถานท่ีทําสัญญารับทุน  
ท่ีอาคารสํานักงาน ก.พ. นนทบุรี ชั้น ๑  
ศูนย�จัดการศึกษาในต#างประเทศและบริหารความรู. 

วันท่ี ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๑ 

คุณวิชนีย� สิงห�ชา 
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓

 

ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ 
ดําเนินการ 

ภายใน 
การติดต"อ 

๓. กิจกรรม
ก"อนการ
ฝ�กอบรม 

๓.๑ กิจกรรมการปฐมนิเทศ  
ผู.มีสิทธิรับทุนเข.าร#วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ  
ในวันจันทร�ท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห.องประชุม ๓ ชั้น ๙ สํานกังาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   
กรณีท่ีท�านไม�สามารถเขาร�วมกิจกรรมไดจะตองทําหนังสือ
แจงเหตุผลมายังสํานักงาน ก.พ. 

วันท่ี ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๑ 

คุณรณรงค� ศุภรัศมี 
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๗๐๒ 

 ๓.๒ ทําหนังสือเดินทางราชการ 
โดยเอกสารท่ีใช.ประกอบการทําหนังสือเดินทางมีดังนี้ 
๑. หนังสือถึงปลัดกระทรวงการต#างประเทศขอให.ออกหนังสือ
เดินทาง โดยแจ.งการอนุมัติให.เดินทางไปราชการ  
๒. บัตรประจําตัวข.าราชการและบัตรประจําตัวประชาชน 
๓. ค#าธรรมเนียมในการขอหนังสือเดินทาง ๑,๐๐๐ บาท  
(รวมอยู�ในค�าใชจ�ายเหมาจ�ายก�อนการเดินทางท่ีจะไดรับจาก
สํานักงาน ก.พ.) 

ก#อนวันเดินทาง
ไปต#างประเทศ 

ทําหนังสือเดินทาง
ราชการได.ท่ีสํานักงาน
หนังสือเดินทาง  
ศูนย�ราชการเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 
แจ.งวัฒนะ อาคารบี  
ชั้น ๗ ประตูฝfgง 
ทิศตะวันออก 

๓.๓ การทําเรื่องลารับทุนกับส"วนราชการ 
หนังสืออนุมัติตัวบุคคลเพ่ือลาฝ&กอบรม  
สํานักงาน ก.พ. จะออกหนังสือฉบับนี้ให.หลังจากผู.มีสิทธิรับทุนทํา
สัญญารับทุนรฐับาลกับสํานักงาน ก.พ. และผู.มีสิทธิรบัทุนนํา
หนังสือฉบับนี้ไปทําสัญญาลารบัทุนกับส#วนราชการต.นสังกัดต#อไป 

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 กลุ#มงานคลัง  

ก#อนวันเดินทาง
ไปต#างประเทศ 

๑ สัปดาห� 

คุณธิดารัตน� หล#อหิรัญ 
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๘๑ 

๓.๕ บัตรโดยสารเครื่องบิน 

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการจองบัตรโดยสารเครื่องบินและ
แจ.งให.ผู.มีสิทธิรับทุนทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส� (e-mail)  

ก#อนวันเดินทาง
ไปต#างประเทศ 

คุณธิดารัตน� หล#อหิรัญ 
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๔๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๔

 
ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ ดําเนินการภายใน การติดต"อ 

๔. ฝ�กอบรม กรอบหลักสูตร  
- การบริหารทรัพยากรมนุษย�สําหรับผู.บริหาร 
- การบริหารกําลังคนคุณภาพ 

� ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ไทย) 
� ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
   (สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี) 
� ๓๑ พฤษภาคม และ  
   ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑ (ไทย) 

 
คุณรณรงค� ศุภรัศมี 

โทร ๐-๒๕๔๗-๑๗๐๒ 

๕. การดําเนิน 
การหลังจบ
หลักสูตร 

จัดส"งบทความเป>นภาษาไทย (รายบุคคล)  

ความยาว ๓ - ๔ หน.ากระดาษ A ๔ โดยใช.
รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK  
ขนาดตัวอักษร ๑๖ พร.อมท้ังต้ังชื่อบทความ  
โดยในบทความต.องชี้ให.เห็นถึงการนําความรู. 
และประสบการณ�ท่ีได.รับจากการฝ&กอบรม
มาประยุกต�ใช.ในงานของส#วนราชการท่ีสังกัด 
พร.อมข.อเสนอการเปลี่ยนแปลง โดยหัวหน.า
ส#วนราชการเจ.าสังกัดเปpนผู.ลงนามหนังสือ
นําส#งเรียนถึงเลขาธิการ ก.พ. จัดส#งมาท่ี
สํานักงาน ก.พ. เลขท่ี ๔๗/๑๑๑ ถ.ติวานนท�  
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
และส#งไฟล� MS Word  
มายังนายรณรงค� ศุภรัศมี  
ท่ี e-mail: ronarong@ocsc.go.th 

 
 
 

ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม 
(๒ กรกฎาคม๒๕๖๑) 

 

 
 
 

คุณรณรงค� ศุภรัศมี 
โทร ๐-๒๕๔๗-๑๗๐๒ 

 
    

.................................................... 
 
 
 
 

สําเนาถูกต.อง 
 



 

กําหนดการปฐมนิเทศ 
ทุนฝ�กอบรมสําหรับการเสริมสร�างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ 

ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันจันทร*ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห�องประชุม ๓ ช้ัน ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

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

 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนและรายงานตัวเพ่ือยืนยันการรับทุน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.   กล าวเป"ดการประชุมสัมมนา 
โดย ผู�บริหารสํานักงาน ก.พ. 

 

 ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น.  ชี้แจงเนื้อหาหลักสูตรทุนฝ,กอบรม 
     โดย  รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม 
      วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.  พักรับประทานอาหารว าง 
 

 ๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น.  ชี้แจงเง่ือนไขการรับทุนและการเตรียมตัวก อนการเดินทาง 
      โดย  นายอริยะ สกุลแก�ว   

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 

 ๑๐.๔๕ – ๑๑.๑๕ น.  ชี้แจงระเบียบการเบิกจ ายเงิน การซ้ือ/เปลี่ยนต๋ัวเครื่องบิน 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 
 

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


