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ที่ นร ๑๐๐๓/๓๖๓ สำนักงาน ก.พ. 
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ทุนฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามแนบ  

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๒๕๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การพัฒนา
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

 ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๓๕๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ส่งเอกสารเพ่ิมเติมสำหรับผู้ประสงค์จะรับทุนฝึกอบรม  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ทุนฝึกอบรมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง)  

๒. กำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุนฝึกอบรมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง วันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงาน ก.พ. ได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการสำรวจ 
ความต้องการรับทุนฝึกอบรมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม มายังสำนักงาน ก.พ. เพ่ือดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น   

 สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล 
ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนฝึกอบรมสำหรับเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนจำนวน ๑๗ ราย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  

 ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการแจ้งข้าราชการที่เป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนในสังกัดทราบ และโปรดพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการรายดังกล่าว เข้ารับการปฐมนิเทศผู้รับทุน
ฝึกอบรมฯ ในวันศุกร์ที่  ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom 
รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุญาตให้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับทุนเข้ารับการปฐมนิเทศ 
ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นางสาวอลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
                                                  ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง  
                                                  ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. 
ศูนยน์ักบริหารระดับสูง โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๕  โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖ 



เอกสารแนบ รายชือ่สว่นราชการตามแนบ  

 

ลำดับที ่ สว่นราชการ (กรม) 

๑. อธิบดีกรมควบคุมโรค 

๒. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๓. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๕. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

๗. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๘. อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

๙. อธิบดีกรมชลประทาน 

๑๐. อธิบดกีรมป่าไม้ 

๑๑. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

๑๒. อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

๑๓. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔.  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

๑๕. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๑๖. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑๗. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

 

รายชื่อส่วนราชการตามแนบ 



(สำเนา) 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง   รายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

   ตามที่  ก.พ. มีมติจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทุนฝึกอบรมสำหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง) เพื่อรับทุนรัฐบาลไปอบรมในกรอบหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จำนวน ๓๐ ทุน นั้น 

    บัดนี้  สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.พ. กำหนดเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน จำนวน ๑๗ ราย  ดังนี้ 
 

     

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล             สังกัด 

๑ นางสาวกิรณา เทวอักษร กรมควบคุมโรค 
๒ นายกิตติภัฎ อมะลัษเฐียร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
๓ นางสาวกุลวลัย รังสิยาภรณ์รัตน์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
๔ นางสาวชนันภรณ์ ปุ้งเผ่าพันธ์ สำนักงาน ก.พ.ร. 
๕ นางสาวทับทิม ลิ้มสุนทร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๖ นางสาวปิยนุช  จับใจ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ 
๗ นายปุณยวีร์ ตันประเสริฐ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๘ นางสาวผกาวรรณ สุทธิวงศ์ กรมสุขภาพจิต 
๙ นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ กรมชลประทาน 

๑๐ นายมนตรี อินต๊ะเสน กรมป่าไม้ 
๑๑ นางมาลัยพร ตาเสน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
๑๒ นายมโน จันทร์กระจ่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

/ลำดับที่... 



๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล             สังกัด 

๑๓ นายวิทวัช กุยแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๔ นายวุฒิเวชญ ์ สุนทรประสาท กรมการขนส่งทางบก 
๑๕ นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๑๖ นายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๗ ว่าที่ร้อยเอกกวิน เกิดไพโรจน์ กรมทรัพยากรธรณี 

 
    ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. แจ้งยืนยันการรับทุนทาง Email ที่ panaporn.s@ocsc.go.th ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับทุนดังกล่าว  

  หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๕ 

 ๒. ทำสัญญารับทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือโรคโควิด ๒๐๑๙ (COVID - 19) เพ่ือเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ของเชื้อไวรัสดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.  
จะติดต่อ ไปยังผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยตรงเพ่ือแจ้งรายละเอียดการทำสัญญาและขั้นตอนที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้อง
ดำเนินการต่อไป 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องทำสัญญารับทุนรัฐบาลตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด หากผู้มีสิทธิ
ได้รับทุนไม่ทำสัญญารับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการรับทุนครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับทุนสละสิทธิ
การรับทุนภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตามท่ีสัญญากำหนด 
  

 เงื่อนไขการรับทุน 

๑. ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  
๒.  ผู้ได้รับทุนจะตอ้งกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการที่เป็นต้นสังกัด 
๓.  ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนบทความ (รายบุคคลภาษาไทย) ที่ชี้ให้เห็นถึงการนำความรู้  

และประสบการณ์ที่ ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในงานของส่วนราชการที่สังกัด พร้อมข้อเสนอ 
การเปลี่ยนแปลง ส่งสำนักงาน ก.พ. ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม 

๔.  ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนรายงานผลการเรียนรู้ และข้อเสนอประยุกต์ใช้ในระบบราชการไทย 
(รายงานกลุ่มภาษาไทย) ที่แสดงถึงแนวความคิดและหลักการที่ได้รับระหว่างการฝึกอบรม ส่งสำนักงาน ก.พ. 
ภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นสุดการอบรม 

 
 

  
/ก.พ. จะ... 

 

mailto:kasemsri.s@ocsc.go.th


๓ 

 

 ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดั งนี้ 
๑.  ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด 
๒.  หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
๓.  เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
๔.  หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการฝึกอบรม   
๕. ไมเ่ข้ารบัการฝึกอบรม ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

      

  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    (ลงชื่อ)         ชุติมา  หาญเผชิญ 

(นางชุติมา  หาญเผชิญ) 
รองเลขาธิการ  ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

(ลงชื่อ) 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 



 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 
 

กำหนดการปฐมนเิทศโครงการทนุฝกึอบรมสำหรบัการเสรมิสรา้งคณุลกัษณะสว่นบคุคล 
และทกัษะการทำงานสำหรบัขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วนัที ่๓ กนัยายน  ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสโ์ดยโปรแกรม ZOOM   
------------------------- 

 ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.  เปิดห้อง ZOOM  

 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. กล่าวต้อนรับ และชี้แจงรายละเอียดโครงการทุนฝึกอบรมฯ 

  โดย ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง (นางสาวอลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 

 ๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๐ น. ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของนักเรียนทุนรัฐบาล 

  โดย นางสาวกันฐิกา ทองสุข นักบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานคลัง สำนักงาน ก.พ. 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๒๐ น. ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับทุนรัฐบาลและการทำสัญญารับทุนรัฐบาล 

 โดย นางสาวลักษกิา นวลแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. 

๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐ น. ชี้แจงเงื่อนไขการรับทุน และกรอบหลักสูตรทุนฝึกอบรมฯ  

  โดย  นางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง  สำนักงาน ก.พ. 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชี้แจงการฝึกอบรมฯ  

 โดย  รศ. ดร. พีระ เจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ------------------------------------------------------------ 
*หมายเหต*ุ กำหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 

 วธิกีารเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสโ์ดยโปรแกรม ZOOM  

๑. ให้ท่านเปิด Web Browser (แนะนำให้ใช้ Chrome) แล้วไปยัง https://zoom.us/join หรือติดตั้ง
โปรแกรม ZOOM ทาง https://zoom.us/download เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 

๒. จากนั้นใช้ข้อมูลด้านล่าง เพ่ือเข้าร่วมการประชุม 

 

 

 

 ********************************************* 

หมายเหตุ  

 ผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมฯ ให้เตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่ทางสำนักงาน ก.พ. ส่งไปทาง  

e-mail ที่ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ  

หวัขอ้ กิจกรรมการปฐมนิเทศทุน HiPPS 15  
วนัและเวลา วันศุกรท์ี่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92299149064 
Meeting ID 922 9914 9064 

https://zoom.us/download

