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ประกาศส านักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล 
ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

(ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) 
--------------------------------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือรับทุนรัฐบำลไปฝึกอบรม
ในต่ำงประเทศ ประจ ำปี ๒๕๕๙ (ทุนตำมควำมต้องกำรของกระทรวง กรมฝ่ำยพลเรือน) ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำม
ในมำตรำ ๑๓ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วย 
ทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก ก ำหนดวิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสินเพ่ือรับทุน 
ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ทุนที่รับสมัคร   
  ทุนตำมควำมต้องกำรของกระทรวง กรมฝ่ำยพลเรือน จ ำนวน ๔๐ ทุน 
  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้) 
 

 ๒.  ข้อผูกพันในการรับทุน 
  ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมำปฏิบัติรำชกำรในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำของระยะเวลำที่ได้รับทุน 
  ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมำปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้กับส ำนักงำน ก.พ. 
นอกจำกจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ำยไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่ำของจ ำนวนเงินทุนดังกล่ำวให้เป็น
เบี้ยปรับอีกด้วย 
 

 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช านาญการ 
หรือ ช านาญการพิเศษ ในส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุน  
  ๓.๒ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
  ๓.๓ มีอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี 
  ๓.๔ มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศได้ 
  ๓.๕ เป็นผู้ที่ส่วนรำชกำรที่สังกัดเห็นว่ำมีควำมสำมำรถเพียงพอ สมควรจะได้รับกำรพัฒนำ 
ให้มคีวำมรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะกลับมำเป็นก ำลังส ำคัญของส่วนรำชกำร 
  ๓.๖ หำกผู้สมัครเคยไปศึกษำหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบำล (ก.พ.) มำแล้ว ต้องกลับมำ
ปฏิบัติรำชกำรแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

 
 

(ส าเนา) 



๒ 

  ๓.๗ เป็นผู้ที่มีระยะเวลำส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรมเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำ ของระยะเวลำที่ไปฝึกอบรม 
 

 ๔.  การรับสมัครคัดเลือก 
  ๔.๑ ให้ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุนก ำหนดวัน เวลำรับสมัครคัดเลือก และด ำเนินกำร
รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรในสังกัดทีม่ีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด  
  ๔.๒ เอกสำร หลักฐำนที่จะต้องน ำไปยื่นสมัครคัดเลือก 
   (๑) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำขนำด 
๑ x ๑.๕ นิ้วจ ำนวน ๑ รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
   (๒) ส ำเนำปริญญำบัตร หรือส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนตลอดหลักสูตร
(Transcript of Records) ในระดับปริญญำตรี จ ำนวน ๑ ชุด 
   (๓) หนังสืออนุญำตและรับรองควำมเหมำะสมในกำรสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนจำก
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕ 
   (๔) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จ ำนวน       
อย่ำงละ ๑ ชุด 
   (๕) ส ำเนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือ TOEFL หรือ IELTS 
    ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” พร้อมทั้ง
ลงชื่อ และวันที่ก ำกับไว้ด้วย  
  ๔.๓ ในกำรสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจำกเอกสำร และหลักฐำนแล้ว 
ถ้ำปรำกฏภำยหลังว่ำผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติทันที 

 ๕.  การด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  ๕.๑  ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพื่อรับทุนรัฐบำล  
ตำมควำมต้องกำรของกระทรวง กรม หรือหน่วยงำนของรัฐ 
  ๕.๒  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพ่ือรับทุนฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครคัดเลือกจำกเอกสำรหลักฐำน และตัดสินปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกและปัญหำอ่ืน ๆ  
ที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกำศรับสมัคร ถ้ำปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครคัดเลือกผู้ใด 
มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติทันที 
  ๕.๓  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพ่ือรับทุนฯ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน โดยให้ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพ่ือรับทุนฯ หรือกรรมกำรที่ประธำนกรรมกำร
มอบหมำยเป็นผู้ประกำศให้ผู้สมัครคัดเลือกทรำบ 
  ๕.๔  ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุน แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัครเพ่ือท ำหน้ำที่
พิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก 



๓ 

  ๖.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
  ๖.๑  ให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัคร ซึ่งแต่งตั้งโดยส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุนตำม
ข้อ  ๕.๔ ท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม สมควรที่จะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมำเป็นก ำลัง
ส ำคัญของส่วนรำชกำร จำกใบสมัคร เอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ รวมทั้ง อำจพิจำรณำทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถ และ/หรือประเมินควำมเหมำะสมของผู้สมัครคัดเลือก และประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ให้ผู้สมัครคัดเลือกทรำบ 
  ๖.๒  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนภำษำอังกฤษของสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ DIFA TES ไม่ต่ ำกว่ำ B๑ ในทักษะกำรอ่ำนและกำรฟัง หรือมีผลคะแนน 
TOEFL ไม่ต่ ำกว่ำ ๔๕๐ คะแนน (paper-based) ๔๕ คะแนน (Internet–based) IELTS ไม่ต่ ำกว่ำ ๔.๐ หรือ 
มีผลคะแนนภำษำอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ
ของสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ระดับฝึกอบรม/ดูงำน (Practical 
Level) คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ หรือ DIFA TES หรือ TOEFL หรือ IELTS ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอยู่แล้ว และ
ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สามารถใช้ผลการทดสอบนั้นได้ 

  ๖.๓  ให้ส่วนรำชกำรแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ ๖.๒ จ ำนวน
เท่ำกับจ ำนวนทุนที่ได้รับกำรจัดสรร เพ่ือให้ ก.พ. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ พร้อมกับจัดส่งใบสมัคร เอกสำร 
หลักฐำนต่ำง ๆ และส ำเนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ไปยังกลุ่มงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำและเลือกสรร
ส ำนักงำน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรณีส่งทางไปรษณีย์ ส านักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที ่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ และหากส่วนราชการน าส่งเอกสารเอง ส านักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงาน
สารบรรณ ส านักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับ
การพิจารณา 
   

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 
ส ำนักงำน ก.พ. จะประกำศรำยชื่อเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่ำนั้น ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ.  

ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษำต่อ/ฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนส ำหรับข้ำรำชกำร/บุคลำกรภำครัฐ” 

หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนตำมควำมต้องกำรของกระทรวง กรมฝ่ำยพลเรือน ประจ ำปี ๒๕๕๙” 
และจะมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนรำชกำรของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย 
 

 ๘.  การรายงานตัวและการอบรม 
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรำยงำนตัวเพ่ือยืนยันกำรรับทุนและเข้ำรับกำรอบรมตำมที่
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 



๔ 

   ๙.  การท าสัญญา 
      ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องท ำสัญญำตำมแบบสัญญำที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
 

 ๑๐.  เงื่อนไขการรับทุน 
  ๑๐.๑  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้ลำฝึกอบรมจำกหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดให้ส ำนักงำน ก.พ. ก่อนเดินทำงไปฝึกอบรม 
  ๑๐.๒  ลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรมต้องเป็นหลักสูตรปกติ (Full-time) ที่มีกำรฝึกอบรม
ต่อเนื่อง และมิใช่หลักสูตรฝึกอบรมทำงไกล 
  ๑๐.๓  ระยะเวลำของหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และไม่เกิน ๓ เดือน 
  ๑๐.๔  เป็นหลักสูตรฝึกอบรม ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 
  ๑๐.๕  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรที่ ก.พ. ก ำหนด และไม่อนุญำตให้
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรฝึกอบรมเป็นอย่ำงอ่ืน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทุนฝึกอบรม 
  ๑๐.๖  ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนบทควำมเป็นภำษำไทยเกี่ยวกับควำมรู้และประสบกำรณ์
ที ่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม และข้อเสนอแนวทำงกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในงำนเสนอต่อส่วนรำชกำรที่สังกัด  
และส ำเนำส่งให้ส ำนักงำน ก.พ. ภำยใน ๒ สัปดำห์ หลังจำกเดินทำงกลับถึงประเทศไทย 
 

 ๑๑.  ก าหนดการเดินทาง 
    ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเดินทำงไปฝึกอบรมภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ มิฉะนั้น
จะถูกเพิกถอนกำรให้ทุน 
 

 ๑๒.  การเพิกถอนการให้ทุน 
  ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๒.๑  ไม่มีหนังสืออนุญำตให้ลำฝึกอบรมจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด 
  ๑๒.๒  หลีกเลี่ยง ละเลยกำรรำยงำนตัว และกำรท ำสัญญำตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
  ๑๒.๓  เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 
  ๑๒.๔  หลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงก ำหนดกำรเดินทำงไปฝึกอบรม  
 ๑๒.๕  ไม่สำมำรถเดินทำงไปฝึกอบรมภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ 

   ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

(ลงชื่อ)     (ลงชื่อ)                   ภำณุ  สังขะวร 
           (นำยภำณุ  สังขะวร) 

        ที่ปรึกษำระบรำชกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                 เลขำธิกำร ก.พ.ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 



เอกสำรแนบ 
 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) 

ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนฝึกอบรม) จ านวน ๔๐ ทุน      

         

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
  

๑ กรมสรรพำกร INSEAD-CEIBS Expending Business to China / Strategic 
Management 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน  ๑ 
  

๒ กรมสรรพำกร Basic Computer Evidence Recovery Training หรือ Basic 
Investigation of Computer and Electronic Crimes Program 
หรือ Forensic Business  Investigation   เน้นทำง  เทคนิค 
กำรสืบสวนและตรวจสอบทุจริตทำงกำรเงินโดยใช้เทคโนโลยีรวบรวม
พยำนหลักฐำนในรูปแบบดิจิตอล 

สหรัฐอเมริกำ เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ 

  

๓ กรมพละศึกษำ หลักสูตร Certified Strength and Conditioning Specialist 
(CSCS) 

สหรัฐอเมริกำ ๑ 
  

๔ กรมปศุสัตว์ Veterinary Emerging and Re-emerging Disease Preparedness 
Training 

เครือรัฐออสเตรเลีย  ๑ 
  

๕ กรมปศุสัตว์ Veterinary Virology Diagnosis Training สหรัฐอเมริกำ   ๑ 
  



-๒- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) 

ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนฝึกอบรม) จ านวน ๔๐ ทุน      

         

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
  

๖ กรมพัฒนำที่ดิน Principles and Application of Geographic  ประเทศในภูมิภำคยุโรป  ๑ 
  

๗ กรมพัฒนำที่ดิน Agriculture for Development ประเทศในภูมิภำคยุโรป  ๑ 
  

๘ กรมวิชำกำรเกษตร Agribusiness and Post - Harvest Management อิสรำเอล ๑ 
  

๙ ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและ
อำหำรแห่งชำติ 

Biosafety and Biosecurity program สหรัฐอเมริกำ ๑ 
  

๑๐ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม Valuation and Property Development เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ 
 

  

๑๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม กำรบริหำรควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง รำชอำณำจักรสวีเดน สำธำรณรัฐ
ฝรั่งเศส สหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนี ญี่ปุ่น  

๑ 

  



-๓- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) 

ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนฝึกอบรม) จ านวน ๔๐ ทุน      

         

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
  

๑๒ กรมท่ำอำกำศยำน กำรสอบสวนอำกำศยำนประสพอุบัติเหตุ (Aircraft Accident 
Investigation) 

สหรำชอำณำจักร ๑ 
  

๑๓ กรมทำงหลวง Road Maintenance / Pavement Management / Asset 
Management 

ต่ำงประเทศ ๑ 
  

๑๔ กรมทำงหลวง Transportation Modeling and Forecasting / Intelligent 
Transport System 

ต่ำงประเทศ ๑ 

๑๕ กรมทำงหลวงชนบท Performance - Based Contracts Certified Training สหรัฐอเมริกำ ๑ 

๑๖ กรมทำงหลวงชนบท Public - Private Partnership มำเลเซีย ๑ 

๑๗ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและ
จรำจร 

Finance เน้นทำง Asset Utilization สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร 
ประเทศในภูมิภำคยุโรป 
สำธำรณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหำร
พิเศษฮ่องกงแห่งสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน 

๑ 



-๔- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) 

ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนฝึกอบรม) จ านวน ๔๐ ทุน      

         

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
  

๑๘ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

Environmental Planning and Implementation รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ ๑ 

๑๙ ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

Strategic Environmental Assessment ต่ำงประเทศ ๑ 

๒๐ กรมกำรปกครอง Migration and Human Security สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ประเทศ
ในภูมิภำคยุโรป เครือรัฐ
ออสเตรเลีย  สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

๑ 

๒๑ กรมกำรปกครอง Peace Building and Development สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ประเทศ
ในภูมิภำคยุโรป เครือรัฐ
ออสเตรเลีย  สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

๑ 

๒๒ กรมกำรพัฒนำชุมชน HRM/HRD Competency Improvement Training Program สำธำรณรัฐเกำหลี ๑ 

๒๓ กรมกำรพัฒนำชุมชน Informal Sector Enterprise, Entrepreneurship & Local 
Economic Development 

สำธำรณรัฐอินเดีย ๑ 



-๕- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) 

ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนฝึกอบรม) จ านวน ๔๐ ทุน      

         

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
  

๒๔ กรมคุมประพฤติ Facilitator Certification Training to Deliver Cognitive 
Behavior Change Curricula 

สหรัฐอเมริกำ ๑ 

๒๕ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกระบวนกำรยุติธรรมและโรงเรียน
เพ่ือกำรป้องกันกำรกระท ำควำมผิดในเด็กและเยำวชน (School 
Justice) 

สหรัฐอเมริกำ ๑ 

๒๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ Geographic Profiling Analysis สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ 
เครือรัฐออสเตรเลีย 

๑ 

๒๗ สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ Virtopsy Course วิชำ Forensic Radiology ประเทศในภูมิภำคยุโรป 
สหรัฐอเมริกำ เครือรัฐออสเตรเลีย 

๑ 

๒๘ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด 

Drug Abuse and Addictions Program (กำรบ ำบัดรักษำ 
ผู้ติดยำเสพติด) 

สหรัฐอเมริกำ ๑ 

๒๙ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน Competitive Manufacturing (Certificate) เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ 



-๖- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) 

ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนฝึกอบรม) จ านวน ๔๐ ทุน      

         

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
  

๓๐ กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน International Negotiation กำรเจรำจำต่อรองทั้งในรูปแบบทวิภำคี
และพหุภำคี 

สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ๑ 

๓๑ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข Human Resources for Health Planning and Management สหรำชอำณำจักร ๑ 

๓๒ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข Health Workforce Development for Strengthening Health 
Systems 

สหรำชอำณำจักร ๑ 

๓๓ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข Human Resources for Health Planning and Management รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ ๑ 

๓๔ กรมควบคุมโรค ระบำดวิทยำ อังกฤษ  ประเทศในภูมิภำคยุโรป   
สหรัฐอเมริกำ 

๑ 

๓๕ กรมอนำมัย Dental Education and Public Oral Health (สำธำรณสุข 
กำรท ำงำนชุมชนและนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ) 

เครือรัฐออสเตรเลีย ๑ 



-๗- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) 

ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนฝึกอบรม) จ านวน ๔๐ ทุน      

         

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
  

๓๖ กรมอนำมัย Management of Microbiology Hazards in Foods รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ ๑ 

๓๗ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ PIC/S Training Course Pharmaceutical Engineering 
Pharmaceutical Technology และ GMP Inspection 
techniques 

ต่ำงประเทศ ๑ 

๓๘ กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม Creative Thinking and Problem Solving ต่ำงประเทศ ๑ 

๓๙ กรมอุตสำกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ Leading the Global Supply Chain สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ประเทศ
ในภูมิภำคยุโรป ประเทศใน
ภูมิภำคเอเชีย เครือรัฐออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ 

๑ 

๔๐ กรมอุตสำกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ Manufacturing in a Global Network สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ประเทศ
ในภูมิภำคยุโรป ประเทศใน
ภูมิภำคเอเชีย เครือรัฐออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ 

๑ 

 


