
  
 

(สำเนา) 
 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือรับทุนรัฐบาลตามความต องการของกระทรวง กรม หรือหน$วยงานของรัฐ 

 

เรื่อง  รายชื่อผู มีสิทธิได รับทุนฝ-กอบรมในสาขาวิชาด านการพัฒนาข าราชการในด านการส$งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การป1องกันการทุจริต 

(Promoting Good Governance, Ethics and Anti-corruption in Public Service) 
ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) 

 

---------------------------------------- 
 ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได�มีประกาศลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู�สมัคร
คัดเลือกเพื่อรับทุนฝ*กอบรมในสาขาวิชาด�านการพัฒนาข�าราชการในด�านการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป3องกันการทุจริต (Promoting Good Governance, Ethics and Anti-corruption in Public Service) 
ประจำปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) น้ัน 
 

 บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได�ดำเนินการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
เพ่ือรับทุนดังกล/าวเสร็จสิ้นแล�ว จึงขอประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิได�รับทุนฝ*กอบรม ดังนี้ 
 

กลุ$มที่ ๑ ข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีปฏิบัติงานในกลุ/มงานคุ�มครองจริยธรรมหรือศูนยXปฏิบัติการต/อต�าน 
              การทุจริต จำนวน ๑๔ ทุน ได�แก/ 
 

 ลำดับท่ี ชื่อ – นามสกุล สังกัด 
 ๑ นางสาวณัฐจริยา  แสงสว/าง สำนักงาน ก.พ. 
 ๒ นางสาววนิดา  เอ้ียงกุญชร กรมตรวจบัญชีสหกรณX 
 ๓ นางสาวกิตวิภา  สุวรรณรัตนX สำนักงานคณะกรรมการป3องกันและ  

     ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 ๔ นางสาวสุภาณี  ใหญ/เยี่ยม สำนักงานกิจการยุติธรรม 
 ๕ นายพจนารถ  พลศรี สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 ๖ นางสมหญิง  พรนาถหิรัญ สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
 ๗ นายอณวัชรX  ชำนาญโชติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 ๘ นางสาวรวีวัลยX  บุญยะกลัมพะ สำนักงานสถิติแห/งชาติ 
 ๙ นางสาวป̀ทมา  ประสิทธิวงษX สำนักงานคณะกรรมการป3องกันและ  
         ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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กลุ$มที่ ๒ ข�าราชการหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐที่มีหน�าท่ีจัดทำประมวลจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน 
              ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗ ทุน ได�แก/ 
 

 ลำดับท่ี ชื่อ – นามสกุล สังกัด 
 ๑ นางสาวศรัณยา  เทียนเสรี สำนักงาน ก.พ. 
 ๒ นางสาวสุนิดา  สุสันทัด สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
    รัฐวิสาหกิจ 
 ๓ นายพชร  ภูมิรัตนX มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 ๔ นายศักดิ์ดา  นาสองสี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ๕ นางสาวดวงดาว  คล�ายปาน สำนักงาน ก.พ. 
 ๖ นายชาญณวุฒ  ไชยรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ๗ นายชัยวุฒิ  เทโพธิ์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณX  
    ในพระบรมราชูปถัมภX 
 

หมายเหตุ  ลำดับท่ี ๗ ได�รับโอนทุนกลุ/มที่ ๑ ที่เหลือ จำนวน ๕ ทุน ตามข�อ ๗.๑ แห/งประกาศสำนักงาน ก.พ. 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญและเจ�าหน�าที่ของรัฐเพ่ือรับ
ทุนฝ*กอบรมในสาขาวิชาด�านการพัฒนาข�าราชการในด�านการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป3องกันการทุจริต 
(Promoting Good Governance, Ethics and Anti-corruption in Public Service) ประจำปNงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 
 
 

 ทั้งนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิได�รับทุนดำเนินการดังต/อไปนี้ 
 ๑. ยืนยันการรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนฝ*กอบรม) ภายใน ๕ วันทำการนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ
ผู�มีสิทธิได�รับทุนฝ*กอบรมฯ ทาง QR Code ตามข้ันตอนการดำเนินการสำหรับผู�มีสิทธิรับทุนฝ*กอบรมใน
สาขาวิชาด�านการพัฒนาข�าราชการในด�านการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป3องกันการทุจริต ประจำปN
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) ตามเอกสารแนบ 
 ๒. เข�าร/วมกิจกรรมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร�อมเก่ียวกับทุนฝ*กอบรมในสาขาวิชา
ด�านการพัฒนาข�าราชการในด�านการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป3องกันการทุจริต (Promoting Good 
Governance, Ethics and Anti-corruption in Public Service) ประจำป Nงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เพิ่มเติม) ในวันจันทรXที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห�องประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคาร
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ตามเอกสารแนบ  
 ๓. เตรียมเอกสารและกรอกแบบฟอรXมเพื่อทำสัญญารับทุนรัฐบาล ตามเอกสารแนบ 

  

 เงื่อนไขการรับทุน 

 ๑. กรณีเปiนผู�มีสิทธิได�รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือฝ*กอบรม) มากกว/า ๑ ทุน  
ผู�ได�รับทุนจะต�องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 

 ๒. ผู�มีสิทธิได�รับทุนจะต�องไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด  
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 ๓. ผู�ได�รับทุนจะต�องเข�าร/วมหลักสูตรการอบรมเต็มระยะเวลาตามท่ีกำหนดร�อยละ ๑๐๐ 
 ๔. ผู�ได�รับทุนจะต�องจัดทำกรณีศึกษา (งานกลุ/ม กลุ/มละ ๔ คน) ที่สะท�อนแนวคิดหรือมุมมอง
การนำความรู�และประสบการณXท่ีได�รับจากการฝ*กอบรมมาประยุกตXใช�เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงาน พร�อมส/งให�
สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นสุดการอบรม (ตามเอกสารแนบ ๔ แห/งประกาศสำนักงาน ก.พ. 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญและเจ�าหน�าที่ของรัฐ
เพ่ือรับทุนฝ*กอบรมในสาขาวิชาด�านการพัฒนาข�าราชการในด�านการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป3องกัน
การทุจริต (Promoting Good Governance, Ethics and Anti-corruption in Public Service) ประจำปN
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม)) 

  ๕. ผู�ได�รับทุนจะต�องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช�ทุน ณ ส/วนราชการหรือหน/วยงานของรัฐ 

ท่ีเปiนต�นสังกัดหลังจากสิ้นสุดการฝ*กอบรมเปiนระยะไม/น�อยกว/า ๒ เท/าของระยะเวลาที่ไปฝ*กอบรม 

 ๖. ผู�ได�รับทุนจะต�องมีหนังสืออนุมัติตัวบุคคลให�ไปฝ*กอบรมจากหัวหน�าส/วนราชการหรือ

หน/วยงานของรัฐต�นสังกัดมายื่นให�สำนักงาน ก.พ. ก/อนการฝ*กอบรม  

 อนึ่ง ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให ทุนแก$ผู ได รับทุน หากเข ากรณีหน่ึงกรณีใด ดังน้ี 

 ๑. ไม/มีหนังสืออนุมัติบุคคลให�ไปฝ*กอบรมจากหัวหน�าส/วนราชการหรือหน/วยงาน 
ของรัฐต�นสังกัด 

 ๒. เปiนผู�ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๓ แห/งประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญและเจ�าหน�าที่ของรัฐเพ่ือรับทุนฝ*กอบรมใน
สาขาวิชาด�านการพัฒนาข�าราชการในด�านการส/งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป3องกันการทุจริต 
(Promoting Good Governance, Ethics and Anti-corruption in Public Service) ประจำปNงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) 
 ๓. หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุน และการทำสัญญาตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ๔ . เปiนผู�มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม/อยู/ในมาตรฐาน หรือไม/เหมาะสม หรือ 
ไม/ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด 

 ๕. หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปฝ*กอบรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘   กุมภาพันธX  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

(ลงชื่อ)                  ชุติมา  หาญเผชิญ 
 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 
ประธานกรรมการ 

      
สำเนาถูกต�อง 

 
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 



เอกสารแนบ 

 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
สำหรับผู�มีสิทธิรับทุนฝ�กอบรมในสาขาวิชาด�านการพัฒนาข�าราชการในด�านการส"งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

การป)องกันการทุจริต ประจำป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ภายใน 
ผู�รับผิดชอบ 

๑.  
การยืนยัน 
การรับทุน 

ยืนยันการรับทุน  
ทาง QR Code สำหรับยืนยันรับทุนฝ�กอบรมในสาขาวิชาด าน 
การพัฒนาข าราชการในด านการส#งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การป*องกันการทุจริต ประจำป-งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(เพ่ิมเติม) 

ภายใน ๕ วัน  
หลังจากประกาศ 
รายชื่อผู มีสิทธิ 

รับทุน 

คุณพรสิริ   
วงศ<อนันต< 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๗๑๗ 

๒. 
การทำสัญญา
รับทุน 

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. สำเนาทะเบียนบ านของผู รับทุนและคู#สมรส อย#างละ ๒ ชุด  
๘. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย#าของผู รับทุน ๒ ชุด   
๙. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู รับทุนและคู#สมรส ๒ ชุด   
๑๐. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู#สมรสเสียชีวิต) ๒ ชุด 
(เอกสารสำเนาทุกฉบับต องลงนามรับรองสำเนาถูกต องโดย 
เจ าของสำเนา) 
หมายเหตุ 
๑. กรุณาเตรียมเงินค#าอากรแสตมปO จำนวน ๔๐ บาท ในวันทำ
สัญญา 
๒. เอกสารตามข อ ๑ – ๖ สามารถดาวน<โหลดได จาก QR Code  
๓. จัดส#งเอกสารท้ังหมดด วยตัวเองท่ีสำนักงาน ก.พ. หรือจัดส#ง
ทางไปรษณีย< (EMS) มาที่  

ส#งเอกสารท้ังหมด
มายัง 

สำนักงาน ก.พ.
ภายในวันที่ 

๒๔ กุมภาพันธ<
๒๕๖๔ 
หรือ 

นำมาให เจ าหน าท่ี
สำนักงาน ก.พ.  
ในวันดำเนินการ

กิจกรรมการ
ประชุมชี้แจง 
การเตรียม 
ความพร อม

เก่ียวกับ 
ทุนฝ�กอบรม 

 คุณจารุวรรณ 
เกตุกีรติกาล 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๒๐๓๖ 
หรือ 

๐-๒๕๔๗-๑๐๐๐ 
ต#อ ๖๑๖๒ 

 
  



๒ 

 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ภายใน 
ผู�รับผิดชอบ 

“คุณจารุวรรณ เกตุกีรติกาล 
ศูนย;จัดการศึกษาในต"างประเทศและบริหารความรู� (ศกศ.)  
สำนักงาน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท;  ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐” 
หมายเหตุ หากผู�มีสิทธิรับทุนไม�สามารถส�งเอกสารทั้งหมดมา
ทางไปรษณีย�ได� ผู�มีสิทธิรับทุนจะต�องนำเอกสารมาให�เจ�าหน�าท่ี 
ก.พ. ในวันดำเนินการกิจกรรมการประชุมชี้แจง 
การเตรียมความพร�อมเก่ียวกับทุนฝ-กอบรม 

 ๒.๒ สถานท่ีทำสัญญารับทุน  
ท่ีอาคารสำนักงาน ก.พ. นนทบรีุ ชั้น ๑  
ศูนย<จัดการศึกษาในต#างประเทศและบริหารความรู   วันท่ี ๑ มีนาคม

๒๕๖๔ 
 

คุณจารุวรรณ 
เกตุกีรติกาล 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๒๐๓๖ 
หรือ 

๐-๒๕๔๗-๑๐๐๐ 
ต#อ ๖๑๖๒ 

๓.  
กิจกรรมก"อน 
การฝ�กอบรม 

๓.๑ กิจกรรมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร�อม
เกี่ยวกับทุนฝ�กอบรม 
ผู มีสิทธิรับทุนเข าร#วมกิจกรรมการการประชุมชี้แจงการเตรียม
ความพร อมเก่ียวกับทุนฝ�กอบรม 
ในวันจันทร;ท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห�องประชุม ๒  ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ.  
จังหวัดนนทบุรี  
หมายเหตุ  
- ผู�มีสิทธิรับทุนนำประกาศสำนักงาน ก.พ. เร่ือง รายชื่อผู�มีสิทธิ
รับทุน ขออนุญาตส�วนราชการต�นสังกัดเข�าร�วมกิจกรรม 
การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร�อมเก่ียวกับทุนฝ-กอบรม 
- กรณีที่ท�านไม�สามารถเข�าร�วมกิจกรรมการประชุมชี้แจง 
การเตรียมความพร�อมเก่ียวกับทุนฝ-กอบรมได�จะต�องทำหนังสือ
แจ�งเหตุผลมายังสำนักงาน ก.พ.และจะต�องเข�ามาพบเจ�าหน�าที่ 
ก.พ. เพ่ือทำสัญญารับทุนในวันหลังโดยต�องนัดหมายล�วงหน�า
กับเจ�าหน�าท่ีที่ทำสัญญารับทุน 

วันท่ี ๑ มีนาคม
๒๕๖๔ 

 

คุณรณรงค<  
ศุภรัศมี 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๗๐๒ 

 



๓ 

 

 

ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการ 
ดำเนินการ 

ภายใน 
ผู�รับผิดชอบ 

๓.  
กิจกรรมก"อน 
การฝ�กอบรม 

๓.๒ การทำเร่ืองลารับทุนกับส"วนราชการ 
หนังสืออนุมัติตัวบุคคลเพื่อลาฝ�กอบรม โดยสำนักงาน ก.พ.  
จะออกหนังสือฉบับนี้ให หลังจากผู มีสิทธิรับทุนทำสัญญารับ 
ทุนรัฐบาลกับสำนักงาน ก.พ. และผู มีสิทธิรับทุนนำหนังสือฉบับนี้
ไปทำสัญญาลารับทุนกับส#วนราชการต นสังกัดต#อไป 

หลังจากทำสัญญา
รับทุนประมาณ  

๑ สัปดาห< 

คุณนิรมล  
ปลั่งพงษ<พันธ< 
โทร ๐-๒๕๔๗-

๑๔๖๒ 
หรือ 

๐-๒๕๔๗-๑๐๐๐ 
ต#อ ๖๑๔๙ 

๓.๓ ค"าใช�จ"ายสำหรับการอบรม  
สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี ชั้น ๒ กลุ#มงานคลัง  เบิกจ#ายหลังจาก

สิ้นสุดการอบรม 

คุณกันฐิกา  
ทองสุข 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๔๗๙ 

๔.  
กิจกรรม 
หลังจบ 
การอบรม 

จัดส"งกรณีศึกษา (งานกลุ#ม) 

ความยาว ๕ - ๑๐ หน ากระดาษ A ๔ โดยใช รูปแบบตัวอักษร  
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ โดยหัวหน าส#วนราชการเปbน 
ผู ลงนามหนังสือนำส#งเรยีนถึงเลขาธิการ ก.พ. จัดส#งมาที ่
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 

๓๐ วันหลังจาก
สิ้นสุดการอบรม 

วันสุดท าย 

 

คุณรณรงค<  
ศุภรัศมี 

โทร ๐-๒๕๔๗-
๑๗๐๒ 

๕. วัน
ดำเนินการ
อบรม 

๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

QR CODE ฟอร;มยืนยันรับทุนฝ�กอบรมในสาขาวิชาด�านการพัฒนาข�าราชการในด�านการส"งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การป)องกันการทุจริต ประจำป+งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม) 

 
 

 

QR CODE เอกสารการทำสัญญารับทุนฝ�กอบรมและตัวอย"างการกรอกเอกสารการทำสัญญา 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 


