
  

      ิส ำนำี 
 

ประกำศส ำนักงำน ก.พ. 
รืไอง  รับสมัครคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐพืไอรับทุนรัฐบำล  

ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ิพิไมติมี 
(ทุนรัฐบำลส ำหรับผูຌทีไไดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝึกอบรมจำกสถำบัน฿นตำงประทศ) 

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

 ดຌวยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำนินกำรคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ
พืไอรับทุนรัฐบำล ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ิพิไมติมี ิ ทุนส ำหรับผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝຄกอบรม
จำกสถำบัน฿นตำงประทศี ฉะนัๅน อำศัยอ ำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) หงพระรำชบัญญัติระบียบ
ขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศรับสมัคร
คัดลือก ละก ำหนดวิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ  

ํ. ทุนทีไรับสมัคร 

  ทุนส ำหรับผูຌที ไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝຄกอบรมจำกสถำบัน ฿นตำงประทศ 
จ ำนวน ๐ ทุน 

 ๎. ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน 

  ๎.ํ ผูຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สวนรำชกำร/หนวยงำน
ตຌนสังกัดปຓนระยะวลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำของระยะวลำทีไเดຌรับทุน 

  ๎.๎ กรณีผู ຌร ับทุนเมกลับมำท ำประยชน์฿หຌกรำชกำรตำมสัญญำทีไเดຌท ำเวຌกับ
ส ำนักงำน ก.พ. นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจ ำนวน
งินทุนดังกลำว฿หຌปຓนบีๅยปรับอีกดຌวย 

 ๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

  ๏.ํ ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญผูຌด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำร
หรือช ำนำญกำรพิศษ หรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ ทีไสังกัดสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ ตำมอกสำรนบ ํ
ดยจຌำหนຌำทีไของรัฐ หมำยถึง ขຌำรำชกำร พนักงำน จຌำหนຌำทีไซึไงปฏิบัติหนຌำทีไประจ ำมิเดຌรวมถึงผูຌปฏิบัติงำน  

ทีไปຓนลูกจຌำง  
  ๏.๎ ปຓนผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
  ๏.๏  ปฏิบัติรำชกำร/ปฏิบัติงำนมำลຌวเมนຌอยกวำ ๎ ป 
  ๏.๐ ปຓนผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละควำมประพฤติดี 
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  ๏.๑ ปຓนผูຌทีไปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศละสียสละ 

    ๏.๒ หำกคยเปศึกษำหรือฝຄกอบรมดຌวยทุนรัฐบำล ิก.พ.ี มำลຌว ตຌองกลับมำปฏิบัติ
รำชกำรลຌวเมนຌอยกวำ ํ ป นับถึงวันทีไส ำนักงำน ก.พ. เดຌรับอกสำรกำรสมัครทำง e-mail 

  ๏.๓ ปຓนผูຌทีไมีวลำส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดกำรฝຄกอบรมปຓนวลำ
เมนຌอยกวำ ๎ ทำ ของระยะวลำทีไเปฝຄกอบรม 

  ๏.๔ ปຓนผูຌมีหนังสือตอบรับ฿หຌขຌำฝຄกอบรมจำกสถำบัน฿นตำงประทศ ตำมทีไ ก.พ. 
ก ำหนด 

 ๐. กำรรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ รับสมัครตัๅงตบัดนีๅจนถึงวันทีไ ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ 

  ๐.๎ ผูຌทีไประสงค์จะสมัครรับทุนดังกลำว ตຌองสมัครเปยังสถำบันทีไจัดฝຄกอบรมละตຌอง
ไดຌรับกำรตอบรับจำกสถำบัน฿หຌขຌำอบรม฿นหลักสูตรทีไสมัครรียบรຌอยลຌว จึงจะยืไนอกสำรละหลักฐำน
กำรสมัครเดຌ 
 ๐.๏ ผูຌทีไประสงค์จะสมัครสำมำรถ download บบสดงควำมจ ำนงสมัครคัดลือก
ละบบฟอร์มอืไน โ จำกวใบเซต์ของส ำนักงำน ก.พ. ทีไ http://www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝຄกอบรม 
หัวขຌอยอย ทุนฝຄกอบรม 

 ๐.๐ อกสำร ละหลักฐำนทีไ฿ชຌ฿นกำรสมัคร มีดังนีๅ  
   (ํ) บบสดงควำมจ ำนงสมัครคัดลือก พรຌอมติดรูปถำยหนຌำตรงเมสวมหมวก 

ละเมสวมวนตำด ำขนำด ํ x ํ.๑ นิๅวจ ำนวน ํ รูป ถำยเวຌเมกิน ํ ป 
   (๎) ส ำนำปริญญำบัตร หรือส ำนำระบียนสดงผลกำรรียนตลอดหลักสูตร
(Transcript of Records) ฿นระดับปริญญำตรี จ ำนวน ํ ชุด 

   ิ๏ี ส ำนำทะบียนบຌำน ละส ำนำบัตรประจ ำตัวจຌำหนຌำทีไของรัฐ จ ำนวน       
อยำงละ ํ ชุด 

   (๐) หนังสือตอบรับ฿หຌขຌำฝຄกอบรมจำกสถำบัน฿นตำงประทศ ดยหลักสูตร
ฝຄกอบรมดังกลำวปຓนหลักสูตรตอนืไองทีไมีระยะวลำของหลักสูตรฝຄกอบรมเมนຌอยกวำ ๑ วัน ตเมกิน ๏ ดือน 
ละตຌองเปฝຄกอบรม ณ ประทศ฿ดประทศหนึไงพียงประทศดียวทำนัๅน 

   (๑) หนังสืออนุญำต฿หຌสดงควำมจ ำนงสมัครคัดลือก ตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑ 

   ิ๒ี หนังสือรับรองจำกหัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ วำหลักสูตรทีไเดຌรับ
กำรตอบรับ฿หຌขຌำอบรมปຓนหลักสูตรทีไมีควำมส ำคัญ ปຓนควำมตຌองกำรละปຓนประยชน์ตอภำรกิจของ
สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ ซึไงเมมีกำรจัดฝຄกอบรม฿นประทศเทยหรือหลักสูตรฝຄกอบรมของเทยยังขຌมขใง
สูຌตำงประทศเมเดຌ ตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑.ํ  
    

 

http://www.ocsc.go.th/
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   ส ำนำหลักฐำนทุกฉบับ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกขียนรับรองวำ ส ำนำถูกตຌอง ละ
ลงชืไอก ำกับไวຌดຌวย 

  ๐.๑ ฿นกำรสมัครคัดลือก ผูຌสมัครคัดลือกจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวำ 

มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง มืไอคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกเดຌตรวจสอบคุณสมบัติจำก
อกสำร ละหลักฐำนลຌว ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌ฿ดมีคุณสมบัติไมตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือวำผูຌนัๅน
ป็นผูຌขำดคุณสมบัติทันที 
  ๐.๒ กำรสงอกสำรกำรสมัคร  
   (ํ) ผูຌที ไประสงค์จะสมัครร ับทุนตຌองสง อกสำ รละหลักฐำนกำรสมัคร 

ทีไครบถຌวนสมบูรณ์ ซึไงบันทึกป็น pdf file ทำง e-mail ไปทีไ training_scholarship@ocsc.go.th 

ดยระบุ฿นหัวขຌอ e-mail (Subject) วำ สมัครทุนส ำหรับผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝຄกอบรมจำก
สถำบัน฿นตำงประทศ กำรรับสมัครจะถือวันทีไสง e-mail ตຌนทำงปຓนส ำคัญ ทัๅงนีๅ e-mail ทีไสงหลังวันทีไ 
ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ วลำ ๎๐.์์ น. ตำมวลำ฿นประทศไทย จะไมไดຌรับกำรพิจำรณำ 
   ส ำนักงำน ก.พ. จะตอบรับกำรสมัครทำง e-mail ภำย฿น ๏ วันท ำกำร 
หลังจำกวันสมัคร กรณีทีไผูຌสมัครเมเดຌรับกำรตอบรับภำย฿นวันทีไก ำหนด ขอ฿หຌติดตอดยตรงทำงทรศัพท์ 
หมำยลข ์ ๎๑๐๓ ํ๕๑๑ 

     ิ๎ี  ผู ຌสมัครจะตຌองสงตຌนฉบับอกสำรละหลักฐำนกำรสมัคร ทำงเปรษณีย์
บบลงทะบียนเปทีไกลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำละลือกสรร ส ำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ 
ถนนติวำนนท ์ต ำบลตลำดขวัญ อ ำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภำย฿น ํ์ วัน นับจำกวันทีไเดຌ
สงอกสำรละหลักฐำนกำรสมัครทำง e-mail ดยระบุทีไมุมซองดຌำนลำงวำ สมัครทุนส ำหรับผูຌทีไเดຌรับ
กำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝຄกอบรมจำกสถำบัน฿นตำงประทศ 

 ๑.  กำรด ำนินกำรกีไยวกับกำรคัดลือก 

  ๑.ํ  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำล
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ 

  ๑.๎  คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูຌสมัครคัดลือกจำกอกสำรหลักฐำน ละตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกละปัญหำอืไน โ
ทีไกิดขึๅน฿นกำรด ำนินกำรคัดลือกทีไเมขัดกับประกำศรับสมัคร ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌสมัครคัดลือกผูຌ฿ด 

มีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือวำผูຌนัๅนปຓนผูຌขำดคุณสมบัติทันที 
  ๑.๏  คณะกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ จะประกำศรำยชืไอผูຌมี
สิทธิเดຌรับทุน ดย฿หຌประธำนกรรมกำรด ำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ หรือกรรมกำรทีไประธำน
กรรมกำรมอบหมำยปຓนผูຌประกำศ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกทรำบ 
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 ๒. วิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน 

  ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำคัดลือกผูຌสมัคร ฿นหัวขຌอตำง โ ดังนีๅ 
  ๒.ํ  คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก ผูຌสมัครตຌองมีคุณสมบัติครบถຌวนตำมทีไ
ก ำหนด฿นขຌอ ๏ ของประกำศรับสมัครฉบับนีๅ 
  ๒.๎  ล ำดับของกำรสงอกสำรละหลักฐำนกำรสมัครพืไอสดงควำมจ ำนงสมัคร
คัดลือกตำมทีไก ำหนด฿นขຌอ ๐.๐ เดຌครบถຌวน ิหำกเมครบถຌวนจะเมเดຌรับกำรพิจำรณำี ผูຌสงกอนจะเดຌรับ 

กำรพิจำรณำ฿หຌเดຌรับทุนกอน ดยถือวันทีไ ละวลำ ทีไสง e-mail ตຌนทำงปຓนส ำคัญ 

 ๓. กำรประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิไดຌรับทุน 

  ก.พ. จะประกำศรำยชืไอฉพำะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทำนัๅน ทำง website ของส ำนักงำน ก.พ. 
ทีไ www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝຄกอบรม หัวขຌอยอย ทุนฝຄกอบรม ละจะจຌง฿หຌ 
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทรำบดยตรง พรຌอมทัๅงมีหนังสือจຌงเปยังสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐของผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวย 

 ๔. กำรยืนยันกำรรับทุน 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองยืนยันกำรรับทุนภำย฿น ํ์ วัน นับจำกวันทีไประกำศรำยชืไอ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

๕.  กำรจัดสรรทุนพืไอทดทนทุนวำง 

  กรณีมีผูຌสละสิทธิรับทุน เมสำมำรถกำรยืนยันกำรรับทุน฿นระยะวลำทีไก ำหนด ถูกพิกถอน
กำร฿หຌทุน หรือขำดคุณสมบัติทีไจะรับทุน จะมีกำรรียกผูຌทีไอยู฿นบัญชีส ำรองทีไอยู฿นล ำดับถัดเปพืไอรับทุนทน
ภำย฿น ๓ วัน 

 ํ์. กำรท ำสัญญำ 

 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองท ำสัญญำตำมบบสัญญำทีไ ก.พ. ก ำหนด 

 ํํ. งืไอนไขกำรรับทุน 

  ํํ.ํ หลักสูตรทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำอบรมปຓนหลักสูตรทีไมีควำมส ำคัญ ปຓนควำม
ตຌองกำรละปຓนประยชน์ตอภำรกิจของสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ ซึไงเมมีกำรจัดฝຄกอบรม฿นประทศเทยหรือ
หลักสูตรฝຄกอบรมของเทยยังขຌมขใงสูຌตำงประทศเมเดຌ 
  ํํ.๎   หลักสูตรที ไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำอบรมปຓนหลักสูตรที ไก ำหนด฿หຌฝຄกอบรม  
ณ ประทศ฿ดประทศหนึไงพียงประทศดียวทำนัๅน 

  ํํ.๏   หลักสูตรทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำอบรมปຓนหลักสูตรตอนืไองทีไมีระยะวลำของ
หลักสูตรฝຄกอบรมเมนຌอยกวำ ๑ วัน ตเมกิน ๏ ดือน 

 

http://www.ocsc.go.th/


- ๑ - 

 

  ํํ.๐ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองดินทำงเปฝຄกอบรมภำย฿นดือนกันยำยน ๎๑๒์ 
มิฉะนัๅน จะถูกพิกถอนกำร฿หຌทุน 

   ํํ.๑ ผูຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สวนรำชกำร/หนวยงำนตຌนสังกัด 

   ํํ.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐำนกำรเดຌรับอนุญำต฿หຌลำฝຄกอบรม
จำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด฿หຌส ำนักงำน ก.พ. กอนดินทำงเปฝຄกอบรม  
  ํํ.๓ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขียนบทควำมปຓนภำษำเทยพืไอผยพรควำมรูຌละ
ประสบกำรณ์ทีไเดຌรับจำกกำรฝຄกอบรมละ฿หຌขຌอสนอนวทำงกำรน ำควำมรูຌละประสบกำรณ์ทีไเดຌรับ  

มำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนของหนวยงำนทีไสังกัดสนอหนวยงำนทีไสังกัด ละส ำนำสง฿หຌส ำนักงำน ก .พ. ภำย฿น  
๎ สัปดำห์ หลังจำกดินทำงกลับถึงประทศเทย ตำมอกสำรนบ ๎ 

 ํ๎. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  ํ๎.ํ เมมีหนังสืออนุญำต฿หຌลำฝຄกอบรมจำกหัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ  
   ํ๎.๎ หลีกลีไยง ละลยกำรยืนยันกำรรับทุนละกำรท ำสัญญำตำมทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

   ํ๎.๏ ปຓนผูຌมีควำมประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมำตรฐำน หรือเมหมำะสม 
หรือเมประพฤติตนตำมนวทำงทีไ ก.พ. ก ำหนด 

   ํ๎.๐ ปຓนผูຌขำดคุณสมบัติตำมขຌอ ๏ 

   ํ๎.๑ หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงก ำหนดกำรดินทำงเปฝຄกอบรม 

   ํ๎.๒ เมสำมำรถดินทำงเปฝຄกอบรม ภำย฿นดือนกันยำยน ๎๑๒์ 

 

 

      

       (ลงช่ือ)            

ประกำศ  ณ  วันทีไ  ํ๐   กันยำยน  พ.ศ. ๎๑๑๕ 

ิลงชืไอี                พัชรภำกร  ทวกุล 

(หมอมหลวงพัชรภำกร  ทวกุล) 

รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน 

ลขำธิกำร ก.พ. 
      

ส ำนำถูกตຌอง 

 
ินำงสำวสุภร  ปุริสังคหะี 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิศษ 



 

 

รำยชืไอสวนรำชกำร/หนวยงำนของรฐัตຌนสงักดัของขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐผูຌมีสิทธสิมัคร 
รับทุนรัฐบำลส ำหรบัผูຌทีไไดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝึกอบรมจำกสถำบัน฿นตำงประทศ 

ิรวม ํ๔ํ หนวยงำน สวนรำชกำร ํ๏๕ ละหนวยงำนของรัฐ ๐๎ หนวยงำน) 
 

ล ำดับทีไ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

ํ.  ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
๎.  กรมประชำสัมพันธ์ 
๏.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค 

๐.  ส ำนักงำนลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
๑.  ส ำนักลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๒.  ส ำนักขำวกรองหงชำติ 
๓.  ส ำนักงบประมำณ 

๔.  ส ำนักงำนสภำควำมมัไนคงหงชำติ 
๕.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ํ์. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน 

ํํ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

ํ๎. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
ํ๏. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
ํ๐. กรมธนำรักษ์ 
ํ๑. กรมบัญชีกลำง 
ํ๒. กรมศุลกำกร 

ํ๓. กรมสรรพสำมิต 

ํ๔. กรมสรรพำกร 

ํ๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ 

๎์. ส ำนักงำนบริหำรหนีๅสำธำรณะ 

๎ํ. ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง 
๎๎. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ 

๎๏. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ 

๎๐. กรมพลศึกษำ 
๎๑. กรมกำรทองทีไยว 

อกสำรนบ ํ 
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ล ำดับทีไ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

๎๒. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ 
๎๓. กรมพัฒนำสังคมละสวสัดิกำร 
๎๔. กรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว 

๎๕. กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

๏์. กรมกิจกำรดใกละยำวชน 

๏ํ. กรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ 

๏๎. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 

๏๏. กรมชลประทำน 

๏๐. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
๏๑. กรมประมง 
๏๒. กรมปศุสัตว์ 
๏๓. กรมพัฒนำทีไดิน 

๏๔. กรมวิชำกำรกษตร 
๏๕. กรมสงสริมกำรกษตร 

๐์. กรมสงสริมสหกรณ์ 

๐ํ. ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๐๎. ส ำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ 
๐๏. ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร 

๐๐. กรมกำรขຌำว 

๐๑. กรมหมอนเหม 

๐๒. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

๐๓. กรมกำรขนสงทำงบก 

๐๔. กรมทำอำกำศยำน 

๐๕. กรมจຌำทำ 
๑์. กรมทำงหลวง 
๑ํ. กรมทำงหลวงชนบท 

๑๎. ส ำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร 

๑๏. กรมฝนหลวงละกำรบินกษตร 
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ล ำดับทีไ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

๑๐. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

๑๑. กรมควบคุมมลพิษ 

๑๒. กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝัດง 
๑๓. กรมทรัพยำกรธรณี 
๑๔. กรมทรัพยำกรนๅ ำ 
๑๕. กรมทรัพยำกรนๅ ำบำดำล 

๒์. กรมปຆำเมຌ 
๒ํ. กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม 

๒๎. กรมอุทยำนหงชำติ  สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช 

๒๏. ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

๒๐. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

๒๑. กรมอุตุนิยมวิทยำ 
๒๒. ส ำนักงำนสถิติหงชำติ 
๒๓. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน 

๒๔. กรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน 

๒๕. กรมชืๅอพลิงธรรมชำติ 
๓์. กรมธุรกิจพลังงำน 

๓ํ. ส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน 

๓๎. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
๓๏. กรมกำรคຌำตำงประทศ 

๓๐. กรมกำรคຌำภำย฿น 

๓๑. กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ 

๓๒. กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

๓๓. กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ 
๓๔. กรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ 

๓๕. ส ำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ 
๔์. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

๔ํ. กรมกำรปกครอง 
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ล ำดับทีไ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

๔๎. กรมพัฒนำชุมชน 

๔๏. กรมทีไดิน 

๔๐. กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 

๔๑. กรมยธำธิกำรละผังมือง 
๔๒. กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน 

๔๓. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๔๔. กรมคุมประพฤติ 
๔๕. กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ 

๕์. กรมบังคับคดี 
๕ํ. กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน 

๕๎. กรมรำชทัณฑ์ 

๕๏. กรมสอบสวนคดีพิศษ 

๕๐. ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 

๕๑. สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
๕๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมยำสพติด 

๕๓. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ 

๕๔. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงรงงำน 

๕๕. กรมกำรจัดหำงำน 

ํ์์. กรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน 

ํ์ํ. กรมพัฒนำฝมือรงงำน 

ํ์๎. ส ำนักงำนประกันสังคม 

ํ์๏. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ํ์๐. กรมกำรศำสนำ 
ํ์๑. กรมศิลปำกร 

ํ์๒. กรมสงสริมวัฒนธรรม 

ํ์๓. ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

ํ์๔. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
ํ์๕. กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 
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ล ำดับทีไ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

ํํ์. ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ 
ํํํ. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ํํ๎. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

ํํ๏. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
ํํ๐. ส ำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
ํํ๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ํํ๒. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ํํ๓. กรมกำรพทย์ 

ํํ๔. กรมควบคุมรค 

ํํ๕. กรมกำรพทย์ผนเทยละกำรพทย์ทำงลือก 

ํ๎์. กรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
ํ๎ํ. กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

ํ๎๎. กรมสุขภำพจิต 

ํ๎๏. กรมอนำมัย 

ํ๎๐. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ 

ํ๎๑. ส ำนักงำนปลดักระทรวงอุตสำหกรรม 

ํ๎๒. กรมรงงำนอุตสำหกรรม 

ํ๎๓. กรมสงสริมอุตสำหกรรม 

ํ๎๔. กรมอุตสำหกรรมพืๅนฐำนละกำรหมืองร 
ํ๎๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอຌอยละนๅ ำตำลทรำย 

ํ๏์. ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 

ํ๏ํ. ส ำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

ํ๏๎. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน 

ํ๏๏. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ 
ํ๏๐. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิศษพืไอประสำนงำนครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชด ำริ 
ํ๏๑. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ 
ํ๏๒. ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ 
ํ๏๓. ส ำนักงำนต ำรวจหงชำติ 
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ล ำดับทีไ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

ํ๏๔. ส ำนักงำนสภำทีไปรึกษำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
ํ๏๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน 

ํ๐์. ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนละประมินคุณภำพกำรศึกษำ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๐ํ. สถำบันวิจัยละพัฒนำพืๅนทีไสูง ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๐๎. ส ำนักงำนพัฒนำทคนลยีอวกำศละภูมิสำรสนทศ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๐๏. รงรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 
ํ๐๐. สถำบันวิจัยสงซินครตรอน ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๐๑. ส ำนักงำนลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ํ๐๒. ส ำนักงำนกำรตรวจงินผนดิน 

ํ๐๓. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ํ๐๔. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรลือกตัๅง 
ํ๐๕. ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 

ํ๑์. ส ำนักงำนศำลปกครอง 
ํ๑ํ. ส ำนักงำนศำลยุติธรรม 

ํ๑๎. ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

ํ๑๏. สถำบันพระปกกลຌำ 
ํ๑๐. ส ำนักงำนพัฒนำศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๑๑. ส ำนักงำนสงสริมละกำรจัดประชุมละนิทรรศกำร ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๑๒. องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืๅนทีไพิศษพืไอกำรทองทีไยวอยำงยัไงยืน ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๑๓. ส ำนักงำนบริหำรละพัฒนำองค์ควำมรูຌ 
ํ๑๔. ส ำนักงำนควำมรวมมือพัฒนำศรษฐกิจกับประทศพืไอนบຌำน ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๑๕. สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒์. ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรกษตร ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒ํ. องค์กำรบริหำรจัดกำรกຍำซรือนกระจก ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๎. ส ำนักงำนสงสริมอุตสำหกรรมซอฟต์วร์หงชำติ 
ํ๒๏. สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๐. ศูนย์สงสริมศิลปำชีพระหวำงประทศ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๑. สถำบันวิจัยละพัฒนำอัญมณีละครืไองประดับหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี 
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ล ำดับทีไ สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ 

ํ๒๒. ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๓. สถำบันทคนลยีนิวคลียร์หงชำติ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๔. สถำบันระหวำงประทศพืไอกำรคຌำละกำรพัฒนำ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๒๕. สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๓์. รงพยำบำลบຌำนพຌว ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๓ํ. ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

ํ๓๎. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ 
ํ๓๏. สถำบันมำตรวิทยำหงชำติ 
ํ๓๐. ส ำนักงำนนวัตกรรมหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๓๑. สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

ํ๓๒. ส ำนักงำนลขำธกิำรสภำผูຌทนรำษฎร 

ํ๓๓. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ 
ํ๓๔. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยสียง กิจกำรทรทัศน์ ละกิจกำรทรคมนำคม

หงชำติ 
ํ๓๕. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขຌอมูลขำวสำรของรำชกำร 

ํ๔์. สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์หงชำติ ิองค์กำรมหำชนี 
ํ๔ํ. สถำบันทคนลยีปງองกันประทศ ิองค์กำรมหำชนี 
 



                                                                                      อกสำรนบ ๎ 

 

รูปบบกำรขียนบทควำม 

---------------------- 
นืๅอหำ 
 

  น ำสนอกีไยวกับนวคิด/มุมมองของตนองดยกำรน ำควำมรูຌละประสบกำรณ์จำก 

กำรฝຄกอบรมมำประยุกต์กับงำนของรำชกำรละจัดท ำปຓนขຌอสนอกำรปลีไยนปลง ดยขຌอสนอดังกลำว
อำจปຓนรืไองทีไกีไยวกับนยบำย ระบบ กระบวนกำร ขัๅนตอน ทคนิค ทัๅงนีๅ ขຌอสนอดังกลำวอำจมุงนຌน
ผลกระทบฉพำะสวนรำชกำรทีไขຌำรำชกำรผูຌรับทุนสังกัด หรือผลกระทบตอภำครำชกำร฿นภำพรวมกใเดຌ 
 

ควำมยำว หนຌำกระดำษ Aไ จ ำนวนเมนຌอยกวำ ๏ หนຌำตเมกิน ๑ หนຌำ 
 

ตัวอักษร ภำษำไทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒ 
 

วຌนบรรทัด Single 
 

ก ำหนดสง ภำย฿น ๎ สัปดำห์ นับจำกวันสุดทຌำยของหลักสูตรฝຄกอบรม 
 

กำรสงบทควำม ํ. บทควำมตຌนฉบับจริง ิทำงไปรษณีย์ี 
ศูนย์นักบริหำรระดับสูง ส ำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวำนนท์   
ต ำบลตลำดขวัญ อ ำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์  
โดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการเจຌาสังกัด/หัวหนຌาหนวยงานที่เทียบเทา  

                       ละ 
๎. ไฟล์บทควำม ิMsWordี ิทำง E-mailี 
มำทีไ E-mail : pechlert@hotmail.com  
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