ิสำนำี
ประกำศสำนักงำน ก.พ.
รืไอง รับสมัครคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐพืไอรับทุนรัฐบำล
ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ิพิไมติมี
(ทุนรัฐบำลสำหรับผูຌทีไไดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝึกอบรมจำกสถำบัน฿นตำงประทศ)

-------------------------ดຌวยสำนักงำน ก.พ. จะดำนินกำรคัดลือกขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญ หรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ
พืไอรับทุนรัฐบำล ประจำปงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๑๕ ิพิไมติมี ิทุนสำหรับผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝຄกอบรม
จำกสถำบัน฿นตำงประทศี ฉะนัๅน อำศัยอำนำจตำมควำม฿นมำตรำ ํ๏ (๕) หงพระรำชบัญญัติระบียบ
ขຌำรำชกำรพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วำดຌวยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกำศรับสมัคร
คัดลือก ละกำหนดวิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนทีไรับสมัคร
ทุน สำหรับ ผูຌทีไเ ดຌรับ กำรตอบรับ ฿หຌ ขຌำ รับ กำรฝຄก อบรมจำกสถำบัน ฿นตำ งประทศ
จำนวน ๐ ทุน
๎. ขຌอผูกพัน฿นกำรรับทุน
๎.ํ ผูຌรับ ทุน จะตຌอ งกลับ มำปฏิบัติร ำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สว นรำชกำร/หนว ยงำน
ตຌนสังกัดปຓนระยะวลำเมนຌอยกวำ ๎ ทำของระยะวลำทีไเดຌรับทุน
๎.๎ กรณีผู ຌร ับ ทุน เมก ลับ มำทำประยชน์฿ หຌ กร ำชกำรตำมสัญ ญำทีไเ ดຌทำเวຌก ับ
สำนักงำน ก.พ. นอกจำกจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจำยเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทำของจำนวน
งินทุนดังกลำว฿หຌปຓนบีๅยปรับอีกดຌวย
๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก
๏.ํ ปຓนขຌำรำชกำรพลรือนสำมัญผูຌดำรงตำหนงประภทวิชำกำรระดับชำนำญกำร
หรือชำนำญกำรพิศษ หรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ ทีไสังกัดสว นรำชกำร/หนว ยงำนของรัฐ ตำมอกสำรนบ ํ
ดยจຌำหนຌำทีไของรัฐ หมำยถึง ขຌำรำชกำร พนักงำน จຌำหนຌำทีไซึไงปฏิบัติหนຌำทีไประจำมิเดຌรวมถึงผูຌปฏิบัติงำน
ทีไปຓนลูกจຌำง
๏.๎ ปຓนผูຌสำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
๏.๏ ปฏิบัติรำชกำร/ปฏิบัติงำนมำลຌวเมนຌอยกวำ ๎ ป
๏.๐ ปຓนผูຌมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละควำมประพฤติดี

-๎๏.๑ ปຓนผูຌทีไปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไดຌวยควำมรับผิดชอบ อุทิศละสียสละ
๏.๒ หำกคยเปศึกษำหรือฝຄกอบรมดຌวยทุนรัฐบำล ิก.พ.ี มำลຌว ตຌองกลับมำปฏิบัติ
รำชกำรลຌวเมนຌอยกวำ ํ ป นับถึงวันทีสไ ำนักงำน ก.พ. เดຌรับอกสำรกำรสมัครทำง e-mail
๏.๓ ปຓนผูຌทีไมีวลำสำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดกำรฝຄกอบรมปຓนวลำ
เมนຌอยกวำ ๎ ทำ ของระยะวลำทีไเปฝຄกอบรม
๏.๔ ปຓน ผูຌมีหนั งสื อตอบรั บ฿หຌขຌำ ฝຄ กอบรมจำกสถำบัน฿นตำงประทศ ตำมทีไ ก.พ.
กำหนด
๐. กำรรับสมัครคัดลือก
๐.ํ รับสมัครตัๅงตบัดนีๅจนถึงวันทีไ ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์
๐.๎ ผูຌทีไประสงค์จะสมัครรับทุนดังกลำว ตຌองสมัครเปยังสถำบันทีไจัดฝຄกอบรมละตຌอง
ไดຌรับกำรตอบรับ จำกสถำบัน฿หຌขຌำอบรม฿นหลักสูตรทีไสมัครรียบรຌอยลຌว จึ งจะยืไนอกสำรละหลักฐำน
กำรสมัครเดຌ
๐.๏ ผูຌทีไประสงค์จะสมัครสำมำรถ download บบสดงควำมจำนงสมัครคัดลือ ก
ละบบฟอร์มอืไน โ จำกวใบเซต์ของสำนักงำน ก.พ. ทีไ http://www.ocsc.go.th หัวขຌอ ทุนศึกษำตอ/ทุนฝຄกอบรม
หัวขຌอยอย ทุนฝຄกอบรม
๐.๐ อกสำร ละหลักฐำนทีไ฿ชຌ฿นกำรสมัคร มีดังนีๅ
(ํ) บบสดงควำมจำนงสมัครคัดลือก พรຌอมติดรูปถำยหนຌำตรงเมสวมหมวก
ละเมสวมวนตำดำขนำด ํ x ํ.๑ นิๅวจำนวน ํ รูป ถำยเวຌเมกิน ํ ป
(๎) สำนำปริญญำบัตร หรือสำนำระบียนสดงผลกำรรียนตลอดหลักสูต ร
(Transcript of Records) ฿นระดับปริญญำตรี จำนวน ํ ชุด
ิ๏ี ส ำนำทะบี ยนบຌ ำน ละส ำนำบั ต รประจ ำตัว จຌ ำ หนຌ ำทีไ ของรั ฐ จ ำนวน
อยำงละ ํ ชุด
(๐) หนังสือตอบรับ ฿หຌขຌำ ฝຄกอบรมจำกสถำบัน฿นตำงประทศ ดยหลักสูตร
ฝຄกอบรมดังกลำวปຓนหลักสูตรตอนืไองทีไมีระยะวลำของหลักสูตรฝຄกอบรมเมนຌอยกวำ ๑ วัน ตเมกิน ๏ ดือน
ละตຌองเปฝຄกอบรม ณ ประทศ฿ดประทศหนึไงพียงประทศดียวทำนัๅน
(๑) หนังสืออนุญำต฿หຌสดงควำมจำนงสมัครคัดลือก ตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑
ิ๒ี หนังสือรับรองจำกหัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ วำหลักสูตรทีไเดຌรับ
กำรตอบรับ ฿หຌขຌำอบรมปຓน หลักสูตรทีไมีควำมสำคัญ ปຓน ควำมตຌองกำรละปຓนประยชน์ตอภำรกิจของ
สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ ซึงไ เมมีกำรจัดฝຄกอบรม฿นประทศเทยหรือหลักสูตรฝຄกอบรมของเทยยังขຌมขใง
สูຌตำงประทศเมเดຌ ตำมบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑.ํ

-๏สำนำหลักฐำนทุกฉบับ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกขียนรับรองวำ สำนำถูกตຌอง ละ
ลงชืไอกำกับไวຌดຌวย
๐.๑ ฿นกำรสมั ค รคั ด ลื อ ก ผูຌ ส มั ค รคั ด ลื อ กจะตຌ อ งตรวจสอบละรั บ รองตนองว ำ
มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง มืไอคณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกเดຌตรวจสอบคุณสมบัติจำก
อกสำร ละหลักฐำนลຌว ถຌำปรำกฏภำยหลังวำผูຌ฿ดมีคุณสมบัติไมตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือวำผูຌนัๅน
ป็นผูຌขำดคุณสมบัติทันที
๐.๒ กำรสงอกสำรกำรสมัคร
(ํ) ผูຌ ที ไป ระสงค์จ ะสมัค รรับ ทุน ตຌอ งสง อกสำ รละหลั ก ฐำนกำรสมั ค ร
ทีไครบถຌวนสมบูรณ์ ซึไงบันทึกป็น pdf file ทำง e-mail ไปทีไ training_scholarship@ocsc.go.th
ดยระบุ฿นหัวขຌอ e-mail (Subject) วำ สมัครทุน สำหรับผูຌทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝຄกอบรมจำก
สถำบัน฿นตำงประทศ กำรรับสมัครจะถือวันทีไสง e-mail ตຌนทำงปຓนสำคัญ ทัๅงนีๅ e-mail ทีไสงหลังวันทีไ
ํ๑ มีนำคม ๎๑๒์ วลำ ๎๐.์์ น. ตำมวลำ฿นประทศไทย จะไมไดຌรับกำรพิจำรณำ
สำนั ก งำน ก.พ. จะตอบรั บ กำรสมั ค รทำง e-mail ภำย฿น ๏ วั น ทำกำร
หลังจำกวันสมัคร กรณีทีไผูຌสมัครเมเดຌรับกำรตอบรับ ภำย฿นวันทีไกำหนด ขอ฿หຌติดตอดยตรงทำงทรศัพท์
หมำยลข ์ ๎๑๐๓ ํ๕๑๑
ิ๎ี ผูຌส มัค รจะตຌอ งสง ตຌน ฉบับ อกสำรละหลัก ฐำนกำรสมัค ร ทำงเปรษณีย์
บบลงทะบียนเปทีไกลุมงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำละลือกสรร สำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ
ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ ภำย฿น ํ์ วัน นับจำกวันทีไเดຌ
สงอกสำรละหลักฐำนกำรสมัครทำง e-mail ดยระบุ ทีไมุมซองดຌำนลำงวำ สมัครทุน สำหรับ ผูຌทีไเดຌรับ
กำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝຄกอบรมจำกสถำบัน฿นตำงประทศ
๑. กำรดำนินกำรกีไยวกับกำรคัดลือก
๑.ํ ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนรัฐบำล
ตำมควำมตຌองกำรของกระทรวง กรม หรือหนวยงำนของรัฐ
๑.๎ คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูຌสมัครคัดลือกจำกอกสำรหลักฐำน ละตัดสินปัญหำกีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครคัดลือกละปัญหำอืไน โ
ทีไกิดขึๅน฿นกำรดำนิ นกำรคัดลื อกทีไเมขัดกับ ประกำศรั บ สมัคร ถຌำปรำกฏภำยหลั งว ำผูຌส มัครคัดลื อกผูຌ ฿ด
มีคุณสมบัติเมตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือวำผูຌนัๅนปຓนผูຌขำดคุณสมบัติทันที
๑.๏ คณะกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ จะประกำศรำยชืไอผูຌมี
สิทธิเดຌรับทุน ดย฿หຌประธำนกรรมกำรดำนินกำรคัดลือกบุคลำกรภำครัฐพืไอรับทุนฯ หรือกรรมกำรทีไประธำน
กรรมกำรมอบหมำยปຓนผูຌประกำศ฿หຌผูຌสมัครคัดลือกทรำบ

-๐๒. วิธีกำรคัดลือกละกณฑ์กำรตัดสิน
สำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำคัดลือกผูຌสมัคร ฿นหัวขຌอตำง โ ดังนีๅ
๒.ํ คุณสมบัติ ของผูຌ มี สิทธิ สมัครคั ดลื อก ผูຌ สมั ครตຌ องมีคุ ณสมบั ติ ครบถຌ วนตำมทีไ
กำหนด฿นขຌอ ๏ ของประกำศรับสมัครฉบับนีๅ
๒.๎ ลำดั บของกำรส งอกสำรละหลักฐำนกำรสมั ครพืไอสดงควำมจ ำนงสมัคร
คัดลือกตำมทีไกำหนด฿นขຌอ ๐.๐ เดຌครบถຌวน ิหำกเมครบถຌวนจะเมเดຌรับกำรพิจำรณำี ผูຌสงกอนจะเดຌรับ
กำรพิจำรณำ฿หຌเดຌรับทุนกอน ดยถือวันทีไ ละวลำ ทีไสง e-mail ตຌนทำงปຓนสำคัญ
๓. กำรประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิไดຌรับทุน
ก.พ. จะประกำศรำยชืไอฉพำะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทำนัๅน ทำง website ของสำนักงำน ก.พ.
ทีไ www.ocsc.go.th หัว ขຌอ ทุน ศึก ษำตอ /ทุน ฝຄก อบรม หัว ขຌอ ยอ ย ทุน ฝຄก อบรม ละจะจຌง ฿หຌ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทรำบดยตรง พรຌอมทัๅงมีหนังสือจຌงเปยังสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐของผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวย
๔. กำรยืนยันกำรรับทุน
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองยืนยันกำรรับทุนภำย฿น ํ์ วัน นับจำกวันทีไประกำศรำยชืไอ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน
๕. กำรจัดสรรทุนพืไอทดทนทุนวำง
กรณีมีผูຌสละสิทธิรับทุน เมสำมำรถกำรยืนยันกำรรับทุน฿นระยะวลำทีไกำหนด ถูกพิกถอน
กำร฿หຌทุน หรือขำดคุณสมบัติทีไจะรับทุน จะมีกำรรียกผูຌทีไอยู฿นบัญชีสำรองทีไอยู฿นลำดับถัดเปพืไอรับทุนทน
ภำย฿น ๓ วัน
ํ์. กำรทำสัญญำ
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญำตำมบบสัญญำทีไ ก.พ. กำหนด
ํํ. งืไอนไขกำรรับทุน
ํํ.ํ หลั กสูตรทีไเดຌ รั บกำรตอบรั บ฿หຌ ขຌำอบรมปຓ นหลั กสู ตรทีไ มีควำมส ำคั ญ ปຓ นควำม
ตຌองกำรละปຓนประยชน์ตอภำรกิจของสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ ซึไงเมมีกำรจัดฝຄกอบรม฿นประทศเทยหรือ
หลักสูตรฝຄกอบรมของเทยยังขຌมขใงสูຌตำงประทศเมเดຌ
ํํ.๎ หลักสูตรทีไเดຌรับ กำรตอบรับ ฿หຌขຌำอบรมปຓน หลักสูตรทีไ กำหนด฿หຌฝຄกอบรม
ณ ประทศ฿ดประทศหนึไงพียงประทศดียวทำนัๅน
ํํ.๏ หลักสูตรทีไเดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำอบรมปຓนหลักสูตรตอนืไองทีไมีระยะวลำของ
หลักสูตรฝຄกอบรมเมนຌอยกวำ ๑ วัน ตเมกิน ๏ ดือน

-๑ํํ.๐ ผูຌ มีสิ ทธิเดຌรั บ ทุ น จะตຌองดิน ทำงเปฝຄ กอบรมภำย฿นดือนกั นยำยน ๎๑๒์
มิฉะนัๅน จะถูกพิกถอนกำร฿หຌทุน
ํํ.๑ ผูຌรับทุนจะตຌองกลับมำปฏิบัติรำชกำรชด฿ชຌทุน ณ สวนรำชกำร/หนวยงำนตຌนสังกัด
ํํ.๒ ผูຌ มี สิ ท ธิ เ ดຌ รั บ ทุ น จะตຌ อ งส ง หลั ก ฐำนกำรเดຌ รั บ อนุ ญ ำต฿หຌ ล ำฝຄ ก อบรม
จำกหัวหนຌำสวนรำชกำรจຌำสังกัด฿หຌสำนักงำน ก.พ. กอนดินทำงเปฝຄกอบรม
ํํ.๓ ผูຌ เ ดຌ รั บ ทุ น จะตຌ อ งขี ย นบทควำมปຓ น ภำษำเทยพืไ อ ผยพร ค วำมรูຌ  ละ
ประสบกำรณ์ ทีไ เ ดຌ รั บ จำกกำรฝຄ ก อบรมละ฿หຌ ขຌ อ สนอนวทำงกำรน ำควำมรูຌ  ละประสบกำรณ์ ทีไ เ ดຌ รั บ
มำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนของหนวยงำนทีไสังกัดสนอหนวยงำนทีไสังกัด ละสำนำสง฿หຌสำนักงำน ก.พ. ภำย฿น
๎ สัปดำห์ หลังจำกดินทำงกลับถึงประทศเทย ตำมอกสำรนบ ๎
ํ๎. กำรพิกถอนกำร฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจำรณำพิกถอนกำร฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หำกขຌำกรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
ํ๎.ํ เมมีหนังสืออนุญำต฿หຌลำฝຄกอบรมจำกหัวหนຌำสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
ํ๎.๎ หลีกลีไยง ละลยกำรยืนยันกำรรับทุนละกำรทำสัญญำตำมทีไสำนักงำน ก.พ. กำหนด
ํ๎.๏ ปຓ น ผูຌ มี ค วำมประพฤติ  สืไ อ มสี ย หรื อ เม อ ยู ฿ นมำตรฐำน หรื อ เม  หมำะสม
หรือเมประพฤติตนตำมนวทำงทีไ ก.พ. กำหนด
ํ๎.๐ ปຓนผูຌขำดคุณสมบัติตำมขຌอ ๏
ํ๎.๑ หลีกลีไยง หรือพยำยำมหลีกลีไยงกำหนดกำรดินทำงเปฝຄกอบรม
ํ๎.๒ เมสำมำรถดินทำงเปฝຄกอบรม ภำย฿นดือนกันยำยน ๎๑๒์
ประกำศ ณ วันทีไ ํ๐ กันยำยน พ.ศ. ๎๑๑๕
ิลงชืไอี
(ลงชื่อ)

สำนำถูกตຌอง
ินำงสำวสุภร ปุริสังคหะี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิศษ

พัชรภำกร ทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภำกร ทวกุล)
รองลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรทน
ลขำธิกำร ก.พ.

อกสำรนบ ํ
รำยชืไอสวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐตຌนสังกัดของขຌำรำชกำร/จຌำหนຌำทีไของรัฐผูຌมีสิทธิสมัคร
รับทุนรัฐบำลสำหรับผูຌทีไไดຌรับกำรตอบรับ฿หຌขຌำรับกำรฝึกอบรมจำกสถำบัน฿นตำงประทศ
ิรวม ํ๔ํ หนวยงำน สวนรำชกำร ํ๏๕ ละหนวยงำนของรัฐ ๐๎ หนวยงำน)
ลำดับทีไ
ํ.
๎.
๏.
๐.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ํ์.
ํํ.
ํ๎.
ํ๏.
ํ๐.
ํ๑.
ํ๒.
ํ๓.
ํ๔.
ํ๕.
๎์.
๎ํ.
๎๎.
๎๏.
๎๐.
๎๑.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กรมประชำสัมพันธ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค
สำนักงำนลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
สำนักลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
สำนักขำวกรองหงชำติ
สำนักงบประมำณ
สำนักงำนสภำควำมมัไนคงหงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรพลรือน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
กรมธนำรักษ์
กรมบัญชีกลำง
กรมศุลกำกร
กรมสรรพสำมิต
กรมสรรพำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรนยบำยรัฐวิสำหกิจ
สำนักงำนบริหำรหนีๅสำธำรณะ
สำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรตำงประทศ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ
กรมพลศึกษำ
กรมกำรทองทีไยว

ลำดับทีไ
๎๒.
๎๓.
๎๔.
๎๕.
๏์.
๏ํ.
๏๎.
๏๏.
๏๐.
๏๑.
๏๒.
๏๓.
๏๔.
๏๕.
๐์.
๐ํ.
๐๎.
๐๏.
๐๐.
๐๑.
๐๒.
๐๓.
๐๔.
๐๕.
๑์.
๑ํ.
๑๎.
๑๏.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์
กรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร
กรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว
กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
กรมกิจกำรดใกละยำวชน
กรมกิจกำรผูຌสูงอำยุ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์
กรมชลประทำน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนำทีไดิน
กรมวิชำกำรกษตร
กรมสงสริมกำรกษตร
กรมสงสริมสหกรณ์
สำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม
สำนักงำนมำตรฐำนสินคຌำกษตรละอำหำรหงชำติ
สำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร
กรมกำรขຌำว
กรมหมอนเหม
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
กรมกำรขนสงทำงบก
กรมทำอำกำศยำน
กรมจຌำทำ
กรมทำงหลวง
กรมทำงหลวงชนบท
สำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร
กรมฝนหลวงละกำรบินกษตร
2

ลำดับทีไ
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๒์.
๒ํ.
๒๎.
๒๏.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๓์.
๓ํ.
๓๎.
๓๏.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๔์.
๔ํ.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝัດง
กรมทรัพยำกรธรณี
กรมทรัพยำกรนๅำ
กรมทรัพยำกรนๅำบำดำล
กรมปຆำเมຌ
กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม
กรมอุทยำนหงชำติ สัตว์ปຆำ ละพันธุ์พืช
สำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม
สำนักงำนปลัดกระทรวงทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร
กรมอุตุนิยมวิทยำ
สำนักงำนสถิติหงชำติ
สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน
กรมชืๅอพลิงธรรมชำติ
กรมธุรกิจพลังงำน
สำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
กรมกำรคຌำตำงประทศ
กรมกำรคຌำภำย฿น
กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ
กรมสงสริมกำรคຌำระหวำงประทศ
สำนักงำนนยบำยละยุทธศำสตร์กำรคຌำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย
กรมกำรปกครอง
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ลำดับทีไ
๔๎.
๔๏.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๕์.
๕ํ.
๕๎.
๕๏.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
ํ์์.
ํ์ํ.
ํ์๎.
ํ์๏.
ํ์๐.
ํ์๑.
ํ์๒.
ํ์๓.
ํ์๔.
ํ์๕.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
กรมพัฒนำชุมชน
กรมทีไดิน
กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย
กรมยธำธิกำรละผังมือง
กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน
สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภำพ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน
กรมรำชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพิศษ
สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
สำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมยำสพติด
สำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรทุจริต฿นภำครัฐ
สำนักงำนปลัดกระทรวงรงงำน
กรมกำรจัดหำงำน
กรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน
กรมพัฒนำฝมือรงงำน
สำนักงำนประกันสังคม
สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมกำรศำสนำ
กรมศิลปำกร
กรมสงสริมวัฒนธรรม
สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
กรมวิทยำศำสตร์บริกำร
4

ลำดับทีไ
ํํ์.
ํํํ.
ํํ๎.
ํํ๏.
ํํ๐.
ํํ๑.
ํํ๒.
ํํ๓.
ํํ๔.
ํํ๕.
ํ๎์.
ํ๎ํ.
ํ๎๎.
ํ๎๏.
ํ๎๐.
ํ๎๑.
ํ๎๒.
ํ๎๓.
ํ๎๔.
ํ๎๕.
ํ๏์.
ํ๏ํ.
ํ๏๎.
ํ๏๏.
ํ๏๐.
ํ๏๑.
ํ๏๒.
ํ๏๓.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
สำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กรมกำรพทย์
กรมควบคุมรค
กรมกำรพทย์ผนเทยละกำรพทย์ทำงลือก
กรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรมสุขภำพจิต
กรมอนำมัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
กรมรงงำนอุตสำหกรรม
กรมสงสริมอุตสำหกรรม
กรมอุตสำหกรรมพืๅนฐำนละกำรหมืองร
สำนักงำนคณะกรรมกำรอຌอยละนๅำตำลทรำย
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
สำนักงำนศรษฐกิจอุตสำหกรรม
สำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรลงทุน
สำนักงำนพระพุทธศำสนำหงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพิศษพืไอประสำนงำนครงกำรอันนืไองมำจำกพระรำชดำริ
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
สำนักงำนตำรวจหงชำติ
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ลำดับทีไ
ํ๏๔.
ํ๏๕.
ํ๐์.
ํ๐ํ.
ํ๐๎.
ํ๐๏.
ํ๐๐.
ํ๐๑.
ํ๐๒.
ํ๐๓.
ํ๐๔.
ํ๐๕.
ํ๑์.
ํ๑ํ.
ํ๑๎.
ํ๑๏.
ํ๑๐.
ํ๑๑.
ํ๑๒.
ํ๑๓.
ํ๑๔.
ํ๑๕.
ํ๒์.
ํ๒ํ.
ํ๒๎.
ํ๒๏.
ํ๒๐.
ํ๒๑.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
สำนักงำนสภำทีไปรึกษำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรปງองกันละปรำบปรำมกำรฟอกงิน
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนละประมินคุณภำพกำรศึกษำ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันวิจัยละพัฒนำพืๅนทีไสูง ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนพัฒนำทคนลยีอวกำศละภูมิสำรสนทศ ิองค์กำรมหำชนี
รงรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์
สถำบันวิจัยสงซินครตรอน ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักงำนกำรตรวจงินผนดิน
สำนักงำน ป.ป.ช.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรลือกตัๅง
สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
สำนักงำนศำลปกครอง
สำนักงำนศำลยุติธรรม
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
สถำบันพระปกกลຌำ
สำนักงำนพัฒนำศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนสงสริมละกำรจัดประชุมละนิทรรศกำร ิองค์กำรมหำชนี
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพืๅนทีไพิศษพืไอกำรทองทีไยวอยำงยัไงยืน ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนบริหำรละพัฒนำองค์ควำมรูຌ
สำนักงำนควำมรวมมือพัฒนำศรษฐกิจกับประทศพืไอนบຌำน ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรกษตร ิองค์กำรมหำชนี
องค์กำรบริหำรจัดกำรกຍำซรือนกระจก ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนสงสริมอุตสำหกรรมซอฟต์วร์หงชำติ
สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน ิองค์กำรมหำชนี
ศูนย์สงสริมศิลปำชีพระหวำงประทศ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันวิจัยละพัฒนำอัญมณีละครืไองประดับหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี
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ลำดับทีไ
ํ๒๒.
ํ๒๓.
ํ๒๔.
ํ๒๕.
ํ๓์.
ํ๓ํ.
ํ๓๎.
ํ๓๏.
ํ๓๐.
ํ๓๑.
ํ๓๒.
ํ๓๓.
ํ๓๔.
ํ๓๕.
ํ๔์.
ํ๔ํ.

สวนรำชกำร/หนวยงำนของรัฐ
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันทคนลยีนิวคลียร์หงชำติ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันระหวำงประทศพืไอกำรคຌำละกำรพัฒนำ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี
รงพยำบำลบຌำนพຌว ิองค์กำรมหำชนี
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ละทคนลยีหงชำติ
สถำบันมำตรวิทยำหงชำติ
สำนักงำนนวัตกรรมหงชำติ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข
สำนักงำนลขำธิกำรสภำผูຌทนรำษฎร
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยสียง กิจกำรทรทัศน์ ละกิจกำรทรคมนำคม
หงชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรขຌอมูลขำวสำรของรำชกำร
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์หงชำติ ิองค์กำรมหำชนี
สถำบันทคนลยีปງองกันประทศ ิองค์กำรมหำชนี
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อกสำรนบ ๎

รูปบบกำรขียนบทควำม
---------------------นืๅอหำ
นำสนอกีไยวกับนวคิด /มุมมองของตนองดยกำรนำควำมรูຌละประสบกำรณ์จำก
กำรฝຄกอบรมมำประยุกต์กับงำนของรำชกำรละจัดทำปຓนขຌอสนอกำรปลีไยนปลง ดยขຌอสนอดังกลำว
อำจปຓ น รืไ องทีไกีไยวกับ นยบำย ระบบ กระบวนกำร ขัๅน ตอน ทคนิ ค ทัๅงนีๅ ขຌ อสนอดังกล ำวอำจมุงนຌ น
ผลกระทบฉพำะสวนรำชกำรทีไขຌำรำชกำรผูຌรับทุนสังกัด หรือผลกระทบตอภำครำชกำร฿นภำพรวมกใเดຌ
ควำมยำว

หนຌำกระดำษ Aไ จำนวนเมนຌอยกวำ ๏ หนຌำตเมกิน ๑ หนຌำ

ตัวอักษร

ภำษำไทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนำด ํ๒

วຌนบรรทัด

Single

กำหนดสง

ภำย฿น ๎ สัปดำห์ นับจำกวันสุดทຌำยของหลักสูตรฝຄกอบรม

กำรสงบทควำม ํ. บทควำมตຌนฉบับจริง ิทำงไปรษณีย์ี
ศูนย์นักบริหำรระดับสูง สำนักงำน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวำนนท์
ตำบลตลำดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์
โดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการเจຌาสังกัด/หัวหนຌาหนวยงานที่เทียบเทา
ละ
๎. ไฟล์บทควำม ิMsWordี ิทำง E-mailี
มำทีไ E-mail : pechlert@hotmail.com
.......................................

