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ประกาศสำนกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนรฐับาลพืไอดึงดดูผูຌมศีกัยภาพสูง 

ทีไกำลังศึกษาอยู฿นสถาบนัการศึกษา฿นประทศ 

ประจำป 256๐ 

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

 ดຌวยสำนักงาน ก .พ. จะดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูง   
ทีไกำลังศึกษาอยู฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศ ประจำป 256๐ ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา 13 (9) 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. 2551 ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 แ. ทุนทีไรบัสมคัรสอบ  จำนวน  ๑๎  หนวย  รวม  ๑๕  ทุน  
  (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย แ ละรายชืไอจังหวัด฿นตละภูมิภาค
ตามอกสารนบทຌาย ๏)   

 

 โ. กำหนดชวงวลาการ฿หຌทุน   บงป็น โ ระยะ คือ 
  โ.แ  ระยะทีไ แ ฿หຌทุนรัฐบาลพืไอศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายจนสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามครงสรຌางหลักสูตร ทัๅงนีๅ ตຌอง฿ชຌระยะวลาศึกษาเมกิน แ ป 
  โ.โ   ระยะทีไ โ ฿หຌทุนรัฐบาลพืไอศึกษาตอระดับปริญญาท฿นหรือตางประทศ ตามงืไอนเข
ทีไ ก.พ. กำหนด ดยภายหลังสำรใจการศึกษาตຌองกลับมาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน฿นสวนราชการดิมทีไเดຌรับการบรรจุ 
 

 ใ.  ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ 

  ใ.แ  มืไอสำรใจการศึกษาตามระยะวลา฿หຌทุนระยะทีไ แ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองปฏิบัติราชการ
ชด฿ชຌทุน฿นสวนราชการทีไ ก.พ. กำหนด ป็นวลา 2 ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 
  ๏.๎   กรณีผูຌเดຌรับทุนประสงค์จะปลีไยนหนวยงานปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน จะตຌองปฏิบัติ
ราชการชด฿ชຌทุน฿นสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐทีไ ก.พ. กำหนดมาลຌวป็นวลาเมนຌอยกวา ๎ ป นับตวันทีไ
เดຌรับการบรรจุขຌาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน ละ ก.พ. ฿หຌความหในชอบตามหลักกณฑ์ละงืไอนเข
ทีไ ก.พ. กำหนด    
  ใ.๏  กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงาน ก.พ. 
นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย 
  ใ.๐   ฿นระหวางการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนระยะทีไ แ ผูຌเดຌรับทุนตຌองพัฒนาขຌอสนอ  
฿นการปรับปรุงละพัฒนางาน  
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 ไ. งืไอนเขการ฿หຌทุนระยะทีไ โ พืไอศึกษาตอระดบัปรญิญาท   
4.1 ผูຌเดຌรับทุนตຌองมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกณฑ์ทีไ ก.พ. กำหนด 
4.2 ผูຌเดຌรับทุนตຌองปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน฿นสวนราชการทีไ ก.พ. กำหนดป็นวลา ๎ ทา 

ของระยะวลาการรับทุน ดยกรณีทีไผูຌเดຌรับทุนจะตຌองดินทางเปศึกษาตอระดับปริญญาทกอนครบกำหนด
ระยะวลาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน฿นระยะทีไ ํ สามารถดินทางเปศึกษากอนครบกำหนดระยะวลาปฏิบัติราชการ
ชด฿ชຌทุนเดຌเมกิน ๒ ดือน ทัๅงนีๅ จะตຌองเดຌรับความหในชอบจากสวนราชการตຌนสังกัดละสอดคลຌองงืไอนเขอืไน โ 
ทีไ ก.พ. กำหนด 

4.3 ผูຌเดຌรับทุนตຌองพัฒนาขຌอสนอ฿นการปรับปรุงละพัฒนางาน  ละเดຌรับความ
หในชอบจากสวนราชการ ภาย฿นระยะวลา โ ป นับจากวันทีไบรรจุขຌารับราชการ ทัๅงนีๅ อาจขยายระยะวลาเดຌ 
ดยตຌองสนอ฿หຌ ก.พ. พิจารณา฿หຌความหในชอบป็นกรณี โ เป  

4.4 ผูຌเดຌรับทุนตຌองมีผลการประมินผลการปฏิบัติราชการตัๅงตระดับดีมากขึๅนเป หรือมี
ผลคะนนการปฏิบัติราชการตัๅงตรຌอยละ ๔์ ขึๅนเป ทัๅงนีๅ นับถึงวันทีไผูຌเดຌรับทุนสนอขຌอสนอ฿นการปรับปรุง 
ละพัฒนางาน  
  ไ.๑  ผูຌเดຌรับทุนตຌองรับทุนระยะทีไ ๎ พืไอเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาทตามครงการ  
ทีไสวนราชการตຌนสังกัดละสำนักงาน ก.พ. กำหนด ภาย฿นระยะวลาเมกิน ๏ ปงบประมาณ นับตัๅงต    
วันทีไริไมบรรจุขຌารับราชการ ทัๅงนีๅ อาจขยายระยะวลาเดຌ ดยตຌองสนอ฿หຌ ก.พ. พิจารณา฿หຌความหในชอบ
ป็นกรณี โ เป  
  ทัๅงนีๅ สวนราชการจะป็นผูຌประมินศักยภาพละความหมาะสมของผูຌเดຌรับทุน฿นการศึกษาตอ    
฿นหรือตางประทศ 
  ไ.๒  รายละอียดภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษาสำหรับ
หนวยทุนตาง โ ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี 
 

 5.  คุณสมบตัขิองผูຌมสีทิธสิมคัรสอบ 

  5.1   ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    5.1.1 ป็นผู ຌมีคุณสมบัติทั ไว เปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา 36    
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ .ศ . 2551 ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย ๐ี    
ละป็นผูຌมีคุณสมบัติฉพาะตามทีไกำหนดเวຌ฿นทุนตละหนวย ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย แี  
    5.1.2  ป ็นผู ຌที ไศ ึกษ า ฿นชั ๅน ป ส ุดท ຌาย ของสถาบ ัน การศ ึกษ า฿นประ ท ศ        
฿นปการศึกษา โ5ๆ๐ ตามครงสรຌางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฿นสาขาวิชาตามทีไกำหนด฿นคุณสมบัติฉพาะ   
ตละหนวยทุน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับปริญญาตรีเมตไำกว า 2.75 
หรือ 3.00 ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุนลຌวตกรณี ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย โี ละมืไอสำรใจ
การศึกษาระดบัปรญิญาตรีลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลกัสตูรปรญิญาตร ีเมตไำกวา 2.75 หรือ 3.00 
ลຌวตกรณีชนกัน (฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรຌอยละ 70 
หรือรຌอยละ 75 หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมีอายุเมกิน 25 ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ิวันทีไ โ๔ ธันวาคม 
โ5ๆ๏ี  
 สำหรับทุนกลุมทีไ ๎ ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีภูมิลำนาตามทะบียนบຌาน฿นภูมิภาคดียวกับ 

สวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด หรือสำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาทีไตัๅงอยู
฿นภูมิภาคดียวกันกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด฿นตละหนวยทุนดຌวย 
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    ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวา       
ป็นผูຌมีผลการรียนทียบเดຌกับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียน 
มาสดงจะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  5.2   ป็นผูຌเมอยูระหวางการรับทุนทีไมีขຌอผูกพัน฿นการชด฿ชຌทนุ 
  5.ใ  ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติดี 

  5.ไ  สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขันพืไอรับ 
ทุนรัฐบาลฯ ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว 89/2501 ลงวันทีไ 27 มิถุนายน 2501 
ละตามความ฿นขຌอ ๆ ของคำสัไงมหาถรสมาคม ลงวันทีไ 17 มีนาคม 2538 

 

 6.  การรบัสมคัรสอบ 
            6.1  ผู ຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเด ຌ฿น ว ใบ เซต์ของสำนักงาน ก .พ .          
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship หรือ http://uis.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿น
การสมคัรสอบจากวใบเซต์ดังกลาวเดຌ  

       6.2  กำหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    ๆ.โ.แ ผูຌ ประสงค์ จะสมั ครสอบ สมั ครเดຌ ตัๅ งต วันทีไ  ๐ – โ๔ ธันวาคม โ5ๆ๏  
ทางอินทอร์นใตตลอด 24 ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิแี   ปຂดวใบเซต์  http://uis.ocsc.go.th 
      ิโี กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน  
ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ 
      ิใี พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด A4 จำนวน แ ผน 
หรือหากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล 

                                  ฿นกรณีที ไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ 
ผูຌสมัครสอบสามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก         
ตจะกຌเขขຌอมูลทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ   
                                 6.2.2 นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ตัๅงตวันทีไ ๐ – ๎๕ ธันวาคม โ5ๆ๏ 
ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
    ๆ.โ.ใ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                      (1)  คาธรรมนียมสอบ หนวยละ 100 บาท 
      ิ2)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน 30 บาท 
      คาธรรมนยีม฿นการสมัครสอบจะเมจายคนื฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 
    6.2.4 ผูຌสมัครสอบทีไชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว จะเดຌรับลขประจำตัวสอบ 
ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะการชำระงินเดຌ
ภายหลังการชำระงิน ็ วัน  
    6.2.5 ผูຌสมัครสอบสามารถสมัครสอบเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 
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    6.2.6 การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ     
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2544        
ละทีไกຌเขพิไมติม ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

  ๆ.3  อกสาร หลกัฐานทีไตຌองยืไน฿นวนัสอบขຌอขียน 

    (1)  ฿บสมัคร ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด 1 x 1.5 นิๅว เมสวมหมวก เมสวมวนตาดำ 
ถายเวຌเมกิน 1 ป ละลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
    (2)   หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาสำหรับ฿ชຌ฿นการสมัครสอบพื ไอรับ 

ทุนรัฐบาลพืไอดึงดดูผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยู฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศ ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 
    ิใี สำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษา
ทีไผานมาถึงภาคการศึกษาทีไ ํ ของชัๅนปกอนชัๅนปสุดทຌายตามครงสรຌางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน แ ชุด 

    ิไี  หนังสือรับรองความประพฤติละกิจกรรมจากอาจารย์ทีไปรึกษา ตามบบฟอร์ม   
ทีไ ก.พ. กำหนด จำนวน แ ฉบับ 

    ิ5ี  สำนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน แ ฉบับ 
    ิๆี  อกสารอืไน  โ (ถຌามี )  ชน  สำนาหลักฐานการปลีไ ยนชืไ อ -นามสกุล      
หนังสือรับรองผลการรียน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
        สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ 
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด A4 ขียนชืไอ นามสกุล  
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
      6.4  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมคัรสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง ละตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ 
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ 
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ 
       6.5  ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌคนละ โ หนวยทุน ดยผูຌสมัครสอบสามารถสมัครเดຌ 
ทัๅงกรณีประภททุนดียวกัน หรือตางประภททุนกันกใเดຌ 
  ๆ.ๆ  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
       6.7 การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานครละ/หรือปริมณฑล    

       6.8 ผู ຌสมัครสอบที ไป็นผู ຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสื ไอความหมาย 
ทางการคลืไอนเหว หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์  
รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ ความพิการ พ.ศ. โ55โ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวย 
ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 ็.  การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  ็.1  ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับ
ทุนลารียนหลวง ละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ  

  ็.2   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
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  ็.3  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
วางระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบ ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการดำนินการ
สอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน 
  ็.4  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัคร
สอบขงขันฯ ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุน ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
  ็.5  สวนราชการจะตงตัๅงคณะกรรมการประมินผลการฝຄกงาน 
  7.6  คณะกรรมการประมินผลการฝຄกงาน จะประมินผลการฝຄกงานของผูຌขຌารับการฝຄกงาน 
ละสงผลการประมิน฿หຌสำนักงาน ก.พ. พืไอ฿ชຌประกอบการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
    

 ่.   การประกาศรายชืไอผูຌสมคัรสอบ วนั วลา สถานทีไสอบ ระบยีบละวธิกีารสอบ 

  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ระบียบละวิธีการสอบ 
฿นวันทีไ แ๕ มกราคม โ5ๆ๐ ทางวใบเซต์ http://uis.ocsc.go.th หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา 
สถานทีไสอบ ระบียบละวิธีการสอบ  
 

 ้.  การสอบละกณฑก์ารตดัสนิ 
       ้.1  ผูຌสมัครสอบตຌองสอบตามหลักสตูร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
    ้.1.1  วิชาภาษาอังกฤษ   
       - Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
    ้.1.2  วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
              ทดสอบความสามารถ฿นการวิคราะห์ละการ฿ชຌหตุผล ดยการ฿หຌปลความ 
ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์หานวนຌม
หรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 

 ้.1.3  การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
       จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ผลการประมินการฝຄกงาน 
ของผูຌสมัครพืไอพิจารณาความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นตอการรับราชการละเปศึกษาตอตางประทศ  
ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นตอการปฏิบัติงาน฿นตำหนงทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง 
ทัศนคติตอการรับราชการละการรับทุน ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคม 

ละสิไงวดลຌอม การบำพใญประยชน์ตอสังคม ความคิดริริไมสรຌางสรรค์ ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน 
ดยวิธีการสัมภาษณ์ละ/หรือดยการพิจารณาประมินดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center 
Methods : ACM) 
  9.2  ผูຌทีไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน ตຌองสอบ
ผานขຌอขียน ตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    9.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (Mean) ของผูຌขຌาสอบ
ทัๅงหมด 
    9.2.2 วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย 
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 

http://uis.ocsc.go.th/
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         9.2.3  ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตຌองเดຌ
คะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไกำหนด฿นขຌอ 9.2.1 ละ ้.2.2 สูงสุด 
ทัๅงนีๅ จะรียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน 5 ทาตอ 1 ทุน ยกวຌนทุนหนวย฿ดมีจำนวน โ-ไ ทุน 
จะรียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน ใ ทาของจำนวนทุน 
  ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ตຌองขຌารับการฝຄกงาน฿นสวน
ราชการป็นระยะวลา ๆ สัปดาห์ ิระยะทีไ แ ป็นวลา แ สัปดาห์ ละระยะทีไ โ ป็นวลา 5 สัปดาห์ี  
ละจะเดຌรับการประมินผลการฝຄกงานจากสวนราชการตามองค์ประกอบทีไคณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน
ละคัดลือกฯ กำหนด 

  ้.ใ  ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุนตຌอง 
มีระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมาถึงภาคการศึกษาทีไ ํ ของชัๅนป
กอนชัๅนปสุดทຌายตามครงสรຌางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ละขຌารับการฝຄกงาน฿นสวนราชการป็นระยะวลา 
เมตไำกวารຌอยละ ่เ ของระยะวลาการฝຄกงาน หากผูຌ฿ดเมขຌารับการฝຄกงานหรือฝຄกงานเมครบตามทีไกำหนด  
จะถือวาสละสิทธิ์การขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน฿นครัๅงนีๅ 
  กรณีผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนมีสิทธิขຌารับการฝຄกงาน
หลายหนวยทุน ตຌองพิจารณาลือกหนวยทุนทีไมีความประสงค์ทีไจะขຌารับการฝຄกงานระยะทีไ โ ิ5 สัปดาห์ี 
ภายหลังจากเดຌขຌาฝຄกงานระยะทีไ แ กับสวนราชการ หรือธนาคารหงประทศเทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ลຌว พืไอประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตอเป ทัๅงนีๅ มืไอลือกหนวยทุน 

ทีไจะฝຄกงาน฿นระยะทีไ โ ลຌว จะถือวาสละสิทธิ์การขຌารับการฝຄกงานละประมินความหมาะสมของบุคคล 

พืไอรับทุนทีไหลือ 

  9.4  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ 70 

  9.5  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด     
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ 

  9.6  ฿นกรณีที ไผู ຌสอบขงขันเดຌที ไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคล       
พืไอรับทุนทากัน ฿หຌพิจารณาผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวา 
ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนทากันอีก ฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ 
ป็นภาษาอังกฤษสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน   

  9.7  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ 
เดຌรับทุนทานัๅน 

  ้.่  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไกำหนดเวຌ฿นประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน 

  9.9  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือปรากฏ
ภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๏ ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมี
สิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินสอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเป
ของทนุหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

  9.10 กรณีที ไทุนหนวย฿ดเมมีผู ຌสมัครสอบหรือเมมีผู ຌม ีส ิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการ
ดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไนทีไมีคุณวุฒิอยางดียวกัน 

ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 



- ๓ - 

 

 10.  การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 11.   การทำสญัญา 

         ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  
 

 12.   การรบังนิทนุ 
   ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว หากภายหลังผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิ์
การรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน จะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ละยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก 2 ทา
ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย รายละอียดคา฿ชຌจายของนักรียนทุนรัฐบาล ิรายละอียดตาม
อกสารนบทຌาย ๒ี 
 

 13.   นวทางการพัฒนาทีไสำคัญระหวางการรับทุนรัฐบาล ละระหวางการปฏิบัติราชการ
ชด฿ชຌทุน 
   ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับการพัฒนาทีไสำคัญ ชน การฝຄกงาน฿นสวนราชการ ละ/หรือ หนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง การพัฒนาความรูຌ ทักษะละสมรรถนะ พืไอสรຌางความพรຌอม฿นการทำงานมืไอสำรใจการศึกษา การจัดทำผน 
การพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ป็นตຌน  
 

 14.  การพกิถอนการ฿หຌทนุ 

      ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณ฿ีด ดังนีๅ 
   ํ๐.ํ การพิกถอนทุนระยะทีไ ํ 
   ํี  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
   ี๎  ป็นผู ຌมีความประพฤติสื ไอมสีย  หรือเมอยู ฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม  
หรือเมประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 
   ํ๐.๎ การพิกถอนทุนระยะทีไ ๎ 
   ํี  เมสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีภาย฿นปการศึกษา 256๐ หรือมืไอสำรใจ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 3.00 วຌนต สาขาวิชาทีไระบุเวຌ฿น
รายละอียดตามอกสารนบทຌาย 5 เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา 2.75 
    2ี หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
       3ี ป็นผู ຌมีความประพฤติสื ไอมสีย  หรือเมอยู ฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม  
หรือเมประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

       4ี ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน 1 ป 
   5ี เมผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ 
 

ํ๑. ฐานขຌอมูลคลังคนคุณภาพ 
  ํ๑.ํ สำนักงาน ก.พ. จะจัดกใบขຌอมูลผูຌขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคล 

พืไอรับทุนฯ ทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนฯ เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ละยังเมเดຌรับทุน
ประภท฿ด ขຌาสูคลังคนคุณภาพป็นระยะวลา ๏ ปนับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
  ํ๑.๎ สำนักงาน ก.พ. จะออก฿บรับรอง฿หຌกับผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพ ภาย฿น ํ ดือน
นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
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ประกาศ  ณ  วันทีไ   ๐   ธันวาคม  พ.ศ. โ5ๆ๏ 

 

(ลงชืไอ)                  ชมนาด  ศรีสวาสดิ ์
 

(นางสาวชมนาด  ศรีสวาสดิ์) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 

  ํ๑.๏ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอตามขຌอ ํ๑.ํ ออกจากคลังคนคุณภาพ มืไอผูຌนัๅน
เดຌรับทุนรัฐบาลลຌว หรือรายชืไอดังกลาวอยู฿นคลังคนคุณภาพกิน ๏ ป นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  ํ๑.๐ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดลือกผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพทีไมีคุณสมบัติ
ป็นเปตามทีไ ก.พ. กำหนด พืไอรับทุนทดทนทุนวางสำหรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยู฿น
สถาบันการศึกษา฿นประทศละทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

กลุมที่ ํ ิหนวยที่ ๕ํ์์ํ – ๕ํ์๐๘ี  

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบัติเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์์ํ กรมสรรพากร นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 
 

ํ 
 

   

๑ํ์์๎ กรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ํ. เป็นผู้ทีไจะศึกษาชัๅนปสีุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๎๑๒๐   
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวชิาการบัญชี 

๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 
 

ํ 

๑ํ์์๏ กรมสรรพากร นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ํ. เป็นผู้ทีไจะศึกษาชัๅนปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๎๑๒๐   
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญช ีหรือสาขาวิชาบริหารธรุกิจ 

๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

๎ 

๑ํ์์๐ สำนักงานคณะกรรมการ 

นยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผนปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร 

เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี มีคะนนฉลีไย
สะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

อกสารนบ ํ 



อกสารนบ ํ 

๎ 

 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ 
สวนราชการ ตำหนง คุณสมบัตเิฉพาะของผูຌสมัคร 

จำนวน
ทุน 

๑ํ์์๑ สำนักงานศรษฐกิจ 

การคลัง 
ศรษฐกรปฏิบัติการ  
 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

  

๑ํ์์๒ กรมปศุสัตว์ นายสัตวพทย์ปฏิบัติการ 

 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาสัตวพทยศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

๐. กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ฿บอนุญาต 

ป็นผูຌประกอบวิชาชีพการสัตวพทย์ จากสัตวพทยสภา 

ํ 

๑ํ์์๓ กรมประชาสัมพันธ์ นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศกึษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวชิานิเทศศาสตร ์
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 
 

ํ 
 

 

 



อกสารนบ ํ 

๏ 

 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศกึษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบัตเิฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์์๔ สำนักขาวกรองหงชาติ นักการขาวปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 
 

ํ 

๑ํ์์๙ สำนักงบประมาณ 

 

นักวิคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ   

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบนัการศกึษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
.๎ ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

๎ 

๑ํ์ํ์ สำนักงานคณะกรรมการ
ขຌาราชการพลรือน 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบนัการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร 

เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาบริหารธรุกิจ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 



อกสารนบ ํ 

๐ 

 

รายละเอยีดทุนรฐับาลเพื่อดึงดูดผูຌมีศกัยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำป ี๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบัตเิฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์ํํ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

 

นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

๑ํ์ํ๎ สำนักงาน 

สภาพัฒนาการศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ 

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผนปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาวิทยาการสิ่งวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ            
หรือสาขาวิชาเทคนลยีส่ิงวดลຌอม มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา .๎๓๑ หรือ 

๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชารัฐศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

๑ํ์ํ๏ สำนักลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นิติกรปฏิบัติการ   ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชานิติศาสตร์  
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

๑ํ์ํ๐ สำนักลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

นักวิชาการคอมพิวตอร์
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสดุทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

 



อกสารนบ ํ 

๑ 

 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบัติเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์ํ๑ กรมการขนสงทางบก 

 

นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสดุทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศกึษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา หรือ ทางวิศวกรรมขนสง 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

๑ํ์ํ๒ กรมทางหลวงชนบท วิศวกรยธาปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมยธา 

๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

๐. กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามทีไกฎหมายกำหนด 

๎ 

 
 

๑ํ์ํ๓ สำนักงานนยบาย 

ละผนการขนสง 
ละจราจร 

นักวิคราะห์นยบายละผน 
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร 

เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสม
ตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์  
 

ํ 
 

 



อกสารนบ ํ 

๒ 

 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลงัศึกษาอยูในสถาบันการศกึษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบัติเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทนุ 

๑ํ์ํ๔ สำนักงานนยบาย 

ละผนการขนสง 
ละจราจร 

นักวิคราะห์นยบายละผน 
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร 

เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

๑ํ์ํ๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

นักวิคราะห์นยบายละผน 
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร 

เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิขาการบัญชี 
หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์  

ํ 

๑ํ์๎์ สำนักงานสถิติหงชาติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร 
เมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ    
๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสม 

ตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

 
 



อกสารนบ ํ 

๓ 

 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบตัิเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์๎ํ สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกจิ 

ละสังคม 

 

นักวิชาการคอมพิวตอร์
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

๑ํ์๎๎ สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมละความ
มัไนคงของมนุษย์ 

 

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผนปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ปการศกึษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นทุกสาขาวิชา  
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.์์ ยกวຌนสาขาวิชา 
ตามอกสารนบทຌาย ๑ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

๑ํ์๎๏ กรมพัฒนาสังคม 

ละสวัสดิการ 

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศกึษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นทุกสาขาวิชา  
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.์์ ยกวຌนสาขาวิชา 
ตามอกสารนบทຌาย ๑ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

 

 

 



อกสารนบ ํ 

๔ 

 

รายละเอยีดทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลงัศึกษาอยูในสถาบันการศกึษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบตัิเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์๎๐ กรมพัฒนาสังคม 

ละสวัสดิการ 

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบนัการศกึษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นทุกสาขาวิชา  
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.์์ ยกวຌนสาขาวิชา 
ตามอกสารนบทຌาย ๑ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

 

 

๑ํ์๎๑ กรมกิจการดใก 

ละยาวชน 

นักสังคมสงคราะห์ปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสดุทຌาย฿นสถาบันการศกึษา฿นประทศหลักสตูรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

๑ํ์๎๒ กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา นิติกรปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชานิติศาสตร์  
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

 

 

 

 

 



อกสารนบ ํ 

๙ 

 

รายละเอยีดทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลงัศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบตัิเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์๎๓ กรมการปกครอง จຌาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์  
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

๑ํ์๎๔ กรมการปกครอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสดุทຌาย฿นสถาบนัการศกึษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

๑ํ์๎๙ กรมสงสริมการปกครอง
ทຌองถิไน 

นักวิชาการคอมพิวตอร์ 
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

 

 

๑ํ์๏์ กรมสงสริมการปกครอง
ทຌองถิไน 

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผนปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบนัการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

 

 



อกสารนบ ํ 

ํ์ 

 

 

รายละเอยีดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบตัิเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์๏ํ สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย 

นกัวิทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศกึษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์  
หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

๎ 

๑ํ์๏๎ กรมบังคับคดี นักวิชาการคอมพิวตอร์
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

๑ํ์๏๏ กรมบังคับคดี นิติกรปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชานิติศาสตร์  
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

๑ํ์๏๐ กรมพินิจละคุຌมครองดใก
ละยาวชน 

นักวิชาการอบรมละฝຄกวิชาชีพ
ปฏิบัติการ  
 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

 



อกสารนบ ํ 

ํํ 

 

รายละเอยีดทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบตัิเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์๏๑ กรมพินิจละคุຌมครองดใก
ละยาวชน 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ  ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชานิติศาสตร์  
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

๑ํ์๏๒ กรมพินิจละคุຌมครองดใก
ละยาวชน 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

๐. กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชัๅนหนึไง หรือการพยาบาลละการผดุงครรภ์ชัๅนหนึไง 

ํ 

๑ํ์๏๓ กรมราชทัณฑ์ 
 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา  
    สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

 

 



อกสารนบ ํ 

ํ๎ 

 

รายละเอยีดทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบัติเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์๏๔ กรมราชทัณฑ์ นักวิชาการอบรมละฝຄกวิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

๑ํ์๏๙ สำนักงานกิจการยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ หรือ 

๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชานติิศาสตร์ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิขาบริหารรัฐกิจ  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ   
มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

๑ํ์๐์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม  
 

นักวิชาการคอมพิวตอร์
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

 



อกสารนบ ํ 

ํ๏ 

 

รายละเอยีดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบตัิเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์๐ํ กรมการพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

๑ํ์๐๎ กรมการพทย์ผนเทย
ละการพทย์ทางลือก 

ภสัชกรปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

๐. กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบรคศิลปะสาขาภสัชกรรมชัๅนหนึไง หรือเดຌรับ฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบวิชาชีพ
ภสัชกรรม จากสภาภสัชกรรม 

ํ 

๑ํ์๐๏ กรมสุขภาพจิต 

 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร 

เมตไำกวา ๎.๓๑ 

๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์  มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร 
เมตไำกวา ๏.์์ 

ํ 

 



อกสารนบ ํ 

ํ๐ 

 

รายละเอยีดทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบตัิเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์๐๐ สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารละยา 
 

ภสัชกรปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

๐. กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรบั฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบรคศิลปะสาขาภสัชกรรมชัๅนหนึไง หรือเดຌรับ฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบวิชาชีพ
ภสัชกรรม จากสภาภสัชกรรม 

ํ 

๑ํ์๐๑ สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารละยา 

 

ภสัชกรปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

๐. กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบรคศิลปะสาขาภสัชกรรมชัๅนหนึไง หรือเดຌรับ฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบวิชาชีพ
ภสัชกรรม จากสภาภสัชกรรม 

ํ 

 

 

 

 



อกสารนบ ํ 

ํ๑ 

 

รายละเอยีดทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๎๕๒๐ 

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบตัิเฉพาะของผูຌสมัคร จำนวนทุน 

๑ํ์๐๒ สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารละยา 
 

ภสัชกรปฏิบัติการ ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

๐. กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบรคศิลปะสาขาภสัชกรรมชัๅนหนึไง หรือเดຌรับ฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบวิชาชีพ
ภสัชกรรม จากสภาภสัชกรรม 

ํ 

๑ํ์๐๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข    
 

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผนปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ละสถิติ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ํ 

๑ํ์๐๔ สำนักงานศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผนปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
๏. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

 

ํ 

 



  อกสารนบ ํ 

ํ๒ 

 

รายละอียดทุนรัฐบาลพ่ือดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐ 

กลุมที่ ๎ ิหนวยที่ ๑ํ์๐๙ ู ๑ํ์๑๎ี  

หนวยที่ สวนราชการ ตำหนง คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน 
จำนวน

ทุน 

๑ํ์๐๙ 

ภาคหนือ 

ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ภาค฿ตຌ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมละ
ความมัไนคงของ
มนุษย์ 

นักสังคมสงคราะห์
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปีสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๎๑๒๐  
๎. มีภูมิลำนาตามทะบียนบຌาน฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด฿น
หนวยทุน หรือสำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาทีไ
ตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกันกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด฿นหนวยทุน 

๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงคราะห์ศาสตร์ 
สาขาวชิาสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๐. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ชียงราย  
หรือระนอง  

หรือมุกดาหาร  
หรือสมุทรปราการ 

ํ 

 
 

๑ํ์๑์ 

ภาคหนือ 

ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

ภาค฿ตຌ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมละ
ความมัไนคงของ
มนุษย์ 

นักพัฒนาสังคม
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปีสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. มีภูมิลำนาตามทะบียนบຌาน฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด฿น
หนวยทุน หรือสำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาทีไ
ตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกันกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด฿นหนวยทุน 

๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นทุกสาขาวิชา  
๐. มีคะนนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.์์  
ยกวຌนสาขาวิชาตามอกสารนบทຌาย ๑ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตร 

เมตไำกวา ๎.๓๑ 

ตาก  
หรือตรัง  

หรือบึงกาฬ  
หรือระยอง 

ํ 

 



  อกสารนบ ํ 

ํ๓ 

 

รายละอียดทุนรัฐบาลพื่อดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐ 

หนวยทุน สวนราชการ ตำหนง คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน 
จำนวน

ทุน 

๑ํ์๑ํ 
ภาคกลาง 

 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 
 

นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปีสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา ๎๑๒๐ 
๎. มีภูมิลำนาตามทะบียนบຌาน฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด฿น
หนวยทุน หรือสำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาทีไ
ตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกันกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด฿นหนวยทุน 
๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นทุกสาขาวิชา  
๐. มีคะนนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.์์ ยกวຌนสาขาวิชาตาม
อกสารนบทຌาย ๑ คะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๎.๓๑ 

ชลบุรี ิํ ทุนี 
ตราด ิํ ทุนี 

อางทอง ิํ ทุนี 
ลพบุรี ิํ ทุนี 

๐ 

๑ํ์๑๎ 
ภาคหนือ 

กรมการปกครอง จຌาพนักงานปกครอง
ปฏิบัติการ 

ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปีสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา ๎๑๒๐  
๎. มีภูมิลำนาตามทะบียนบຌาน฿นภูมิภาคดียวกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด฿น
หนวยทุน หรือสำรใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาทีไ
ตัๅงอยู฿นภูมิภาคดียวกันกับสวนราชการ฿นภูมิภาคทีไกำหนด฿นหนวยทุน 
๏. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๐. มีคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรเมตไำกวา ๏.์์ 

ชียง฿หม ํ 

 

หมายหตุ ํี สำหรับประทศทีไจะ฿หຌเปศึกษากำหนดตามกรอบประทศทีไ ก.พ. กำหนด กรณีประสงค์จะเปศึกษา ณ สหรัฐอมริกา สหราชอาณาจักร จะตຌองป็น   
สถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿น Top ๎์ ของสถาบันการติดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานป็นสากล ทัๅงนีๅกรณีประทศ  

ทีไจะ฿หຌเปศึกษานอกหนือจากทีไกำหนด จะตຌองป็นประทศทีไสถาบันการศึกษามีความดดดนทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน 
๎ี การปรับงินดือนมืไอสำรใจการศึกษา ป็นเปตามกฎ ก.พ. วาดຌวยการ฿หຌขຌาราชการพลรือนสามัญเดຌรับงินดือน พ.ศ. ๎๑๑ํ   

 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

ํ 

 

กลุมทีไ ํ ิหนวยทีไ ๑ํ์์ํ – ๑ํ์๐๘ี  

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์์ํ กรมสรรพากร นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 
 

ํ) นำสนอนวคิด฿นการปรับปรุงงานกีไยวกับกระบวนการทำงาน นวคิด฿นการกำหนดมาตรฐานขัๅนตอนการ
ปฏิบัติงาน 

๎) การนำสนอนวคิดละจัดทำผนกลยุทธ์ดຌานการจัดกใบภาษีละการคืนภาษี 
๏)  วิคราะห์ระบบการจัดกใบภาษีตางประทศปรียบทียบกับประทศเทย 

๑ํ์์๎ 

 

 

กรมสรรพากร 

 

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ํ) นำสนอนวคิด฿นการปรับปรุงงานกีไยวกับกระบวนการทำงาน นวคิด฿นการกำหนดมาตรฐานขัๅนตอนการ
ปฏิบัติงาน 

๎) การนำสนอนวคิดละจัดทำผนกลยุทธ์ดຌานการจัดกใบภาษีละการคืนภาษี 
  ๏ี  วิคราะห์ระบบการจัดกใบภาษีตางประทศปรียบทียบกับประทศเทย 

๑ํ์์๏ กรมสรรพากร นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ  ํ) การศึกษา วิคราะห์ วางผนงานหรือนวทางปฏิบัติ฿นการจัดกใบภาษีอากร฿หຌสอดคลຌองกับหลักวิชา
กฎหมาย หรือระบียบการตาง โ ทีไกีไยวขຌอง พืไอปງองกันการหลีกลีไยงภาษี 

๎) การนำสนอนวคิดละจัดทำผนปฏิบัติงานดຌานการจัดกใบภาษี การคืนภาษีอากรละการรงรัดภาษี
อากรคຌาง 

๏ี การศึกษาชิงปรียบทียบระบบการจัดกใบภาษีอากรตางประทศปรียบทียบกับประทศเทย 

๑ํ์์๐ สำนักงานคณะกรรมการ 

นยบายรัฐวิสาหกิจ 

 

นักวิคราะห์นยบาย                
ละผนปฏิบัติการ 

ศึกษาละวิคราะห์ครงการรวมลงทุนระหวางรัฐละอกชน เดຌก การประมินความหมาะสม 

ละความป็นเปเดຌของครงการการประมินละการบริหารจัดการความสีไยงของครงการ  
ละการบริหารจัดการครงการ รวมถึงการจัดทำประมาณการทางการงินของครงการตามภารกิจของ 
สคร. ฿นการป็นหนวยงานหลัก฿นการสงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการรวมลงทุนระหวางรัฐละอกชน  

 

อกสารนบ ๎ 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

๎ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์์๑ สำนักงานศรษฐกจิ 

การคลัง 
ศรษฐกรปฏิบัติการ ํ) การสนอนะนยบายละมาตรการดຌานระบบการงินละสถาบันการงิน 

๎) การสนอนะนยบายละมาตรการดຌานการคลัง 
๏) การสนอนะนยบายละมาตรการดຌานการออมการลงทุน ละการพัฒนาตลาดทุน 

๐) การสนอนะนยบายละมาตรการดຌานการคุຌมครองผลประยชน์ทางการงนิ 

๑) การสนอนะนยบายละมาตรการดຌานการพัฒนาระบบการงินภาคประชาชน 

๒) การสนอนะนยบายละมาตรการดຌานศรษฐกิจมหภาค ละศรษฐกิจระหวางประทศ  ติดตาม 
กำกับ ละประมินผลการดำนินงานตามนยบายละมาตรการทางศรษฐกิจพรຌอมสนอนวทาง
ปรับปรุงกຌเข 

๑ํ์์๒ กรมปศุสัตว์ นายสัตวพทย์ปฏิบัติการ 
 

หมายหตุ 
กอนเดຌรับการบรรจุ฿น 

สวนราชการ฿นตำหนงดังกลาว 
จะตຌองเดຌรับ฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบวิชาชีพการสัตวพทย์ 
จากสัตวพทยสภา 

ํ) ศึกษา วิจัย คຌนควຌา ละควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลอง ฿หຌตรงตามมาตรฐานสากล 

๎) ผลิตจัดหาสัตว์ทดลองทีไเดຌมาตรฐานพืไอการผลิตชีวภัณฑ์ ละสารทดสอบรคชนิดตาง โ สำหรับสัตว์
฿หຌป็นเปตามจรรยาบรรณการ฿ชຌสัตว์ทดลอง 

๏) ควบคุม ดูล ตรวจสอบ ปງองกันการติดชืๅอละการพรกระจายของชืๅอรคทีไ฿ชຌ฿นการผลิตชีวภัณฑ์
ละสารทดสอบรคชนิดตาง โ สำหรับสัตว์฿หຌป็นเปตามจรรยาบรรณการ฿ชຌสัตว์ทดลอง 

 ๐ี ฿หຌคำปรึกษา นะนำ ละถายทอดทคนลยีกีไยวกับการดูลละการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง 

๑ํ์์๓ 

 

 

 

กรมประชาสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ํ)   วิคราะห์ ออกบบ หลักสูตรพัฒนาบุคลากรดຌานการประชาสัมพันธ์ละสืไอสารมวลชนภาครัฐ  
ของประทศ ฿นยุคดิจิทัล 

๎) กำหนดรูปบบวิธีการฝຄกอบรม คัดสรรวิทยากร ละดำนินการจัดฝຄกอบรมดຌานการประชาสัมพันธ์ 
ละสืไอสารมวลชน฿นยุคดิจิทัล 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

๏ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์์๔ 

 

 

สำนักขาวกรองหงชาติ 
 

 

 

นักการขาวปฏิบัติการ ปฏิบัติหนຌาทีไพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล รวบรวมวิคราะห์หลักฐานดิจิทัลพืไอหาสาหตุ วิธีการ ผลกระทบ 
จากหตุการณ์ภัยคุกคามทางเซบอร์ 

๑ํ์์๕ สำนักงบประมาณ 

 

นักวิคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ   

ํ) วิคราะห์ละจัดทำขຌอสนองบประมาณรายจายของหนวยงาน฿นความรับผิดชอบ 

๎) วิคราะห์งบประมาณรายจายละการ฿ชຌจายงบประมาณของหนวยงาน฿นความรับผิดชอบ 

๏) ติดตอประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการจัดทำงบประมาณผนการปฏิบัติงาน ละผนการ฿ชຌจาย
งบประมาณ 

๐) ติดตาม ประมินผลการดำนินงานละการ฿ชຌจายงบประมาณ 

๑) ศึกษา วิคราะห์ ละรวบรวมขຌอมูลพืไอประกอบการสนอความหในตอนายกรัฐมนตรีละคณะรัฐมนตรี 
๑ํ์ํ์ สำนักงานคณะกรรมการ

ขຌาราชการพลรือน 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ํ) ระบบตรวจสอบ ติดตามละรายงานกีไยวกับการตงตัๅงขຌาราชการพลรือน 

๎) ระบบประมินผลการตงตัๅงดย฿ชຌประยชน์ขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Data) พืไอกำหนดมาตรการกำลังคน 

ภาครัฐ 

๏) ระบบการประมินสຌนทางความกຌาวหนຌา฿นการดำรงตำหนง 
๑ํ์ํํ สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 
 

นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ 

ํ) การพัฒนาระบบการ฿หຌบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

๎) การปรับปรุงบทบาทภารกิจ ละครงสรຌางของหนวยงานภาครัฐ 

๏) การวางระบบบริหารราชการบบบูรณาการ 

๐) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบราชการ ๐.์ 

 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

๐ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์ํ๎ สำนักงาน 

สภาพัฒนาการศรษฐกจิ
ละสังคมหงชาติ 

นักวิคราะห์นยบาย            
ละผนปฏิบัติการ 

ํ) การวางผน/ขับคลืไอนการประมินสิไงวดลຌอมระดับยุทธศาสตร์มา฿ชຌ฿นการวางผน 

๎) ศึกษารวบรวมละวิคราะห์ขຌอมูลดຌานการประมินสิไงวดลຌอมระดับยุทธศาสตร์ทัๅงภาย฿นประทศละ
ตางประทศ 

๏) ศึกษา วิคราะห์ละสนอนะกีไยวกับผนงาน/ครงการทีไตຌองทำประมินสิไงวดลຌอมระดับยุทธศาสตร์
ทีไสงสริมการพัฒนาทีไยัไงยืน 

๐)  สนอนะ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ พืไอสนับสนุน฿หຌกิดการประมิน
สิไงวดลຌอมระดับยุทธศาสตร์ 

๑) ติดตามละประมินผลระบบการประมินสิไงวดลຌอมระดับยุทธศาสตร์ 
๒) วิคราะห์ละ฿หຌความหในตอคณะกรรมการระดับชาติ / คณะรัฐมนตรี หรือหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

๑ํ์ํ๏ สำนักลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นิติกรปฏิบัติการ   การจัดทำรืไองพืไอสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

๑ํ์ํ๐ สำนักลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

นักวิชาการคอมพิวตอร์
ปฏิบัติการ 
 

 

ํ) ปรับปรุงนวทางการลกปลีไยนละชืไอมยงขຌอมูลภาครัฐละขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง / มอบหมาย฿หຌออกบบ
นวทางการลกปลีไยนละชืไอมยงขຌอมูลภาครัฐละขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง 

๎) ปรับปรุงนวทางการวิคราะห์ขຌอมูลขนาด฿หญดຌวยทคนลยีปัญญาประดิษฐ์ ิAI) / มอบหมาย฿หຌ
ออกบบกระบวนการวิคราะห์ขຌอมูลขนาด฿หญดຌวยทคนลยีปัญญาประดิษฐ์ ิAI)  

๏ี ปรับปรุงนวทางการบริหารจัดการขຌอมูลดຌวยสถาปัตยกรรมขຌอมูล ิData Architecture) / มอบหมาย฿หຌ
กำหนดนวทางการบริหารจัดการขຌอมูลดຌวยสถาปัตยกรรมขຌอมูล ิData Architecture) 

 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

๑ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์ํ๑ กรมการขนสงทางบก 

 

นักวิชาการขนสงปฏิบัติการ  
 

ํี วิคราะห์ วางผน ละนำสนอนวคิด฿นการพัฒนาละบริหารจัดการครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการขนสง    
    สินคຌาทางถนน 

๎ี กำกับการดำนินงานกิจการสถานีขนสงสินคຌา฿หຌป็นเปตามปງาหมายละสอดคลຌองกับนยบายละ  
     ยุทธศาสตร์฿นการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานทางดຌานการขนสงละลจิสติกส์ของประทศ 

๏) ปฏิบัติงานอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

๑ํ์ํ๒ กรมทางหลวงชนบท วิศวกรยธาปฏิบัติการ 

 

หมายหตุ กอนเดຌรับการบรรจุ 
฿นสวนราชการ 

฿นตำหนงดังกลาวจะตຌองเดຌรับ
฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามทีไกฎหมายกำหนด 

ํ) บำรุงรักษาถนน/สะพาน 

๎) กอสรຌางทางละสะพาน 

๏) อำนวยความปลอดภัยงานทาง 
 

 

๑ํ์ํ๓ สำนักงานนยบาย      
ละผนการขนสง 
ละจราจร 

นักวิคราะห์นยบายละผน 
ปฏิบัติการ  

วิคราะห์ละสนอนะชิงนยบายการพัฒนาดຌานระบบการขนสง พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ของประทศ 

 

๑ํ์ํ๔ สำนักงานนยบาย      
ละผนการขนสง 
ละจราจร 

นักวิคราะห์นยบายละผน 
ปฏิบัติการ  

วิคราะห์ละสนอนะชิงนยบายการพัฒนาระบบลจิสติกส์การขนสงของประทศ 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

๒ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์ํ๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

นักวิคราะห์นยบายละผน 
ปฏิบัติการ  

จัดทำยุทธศาสตร์ละผนงานของกระทรวงคมนาคม  วิคราะห์ผนงาน งบประมาณของหนวยงาน฿น
สังกัดละประมินผลการดำนินการตามยุทธศาสตร์ละผนงานทีไกำหนดเวຌ 

๑ํ์๎์ สำนักงานสถิติหงชาติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  
 

ํ) ครงการวิคราะห์พืไอพัฒนาการกำหนดระบียบวิธีสถิติพืไอ฿ชຌระบบทะบียน฿นครงการสำรวจ/ 
สำมะนทางศรษฐกิจละสังคมของสำนักงานสถิติหงชาติ อาทิ ครงการสำมะนประชากร ครงการ
สำมะนธุรกิจอุตสาหกรรม 

๎) ดำนินการคำนวณขนาดตัวอยางของประทศการคำนวณละการสรຌางคาถวงนๅำหนักจัดทำ  

ผนการลือกตัวอยางของประทศ ฿นครงการสำรวจ/สำมะนของสำนักงานสถิติหงชาติ 
๏) ครงการพัฒนาการลือกตัวอยาง วิธีการประมาณผลวิธีการประมาณคาความคลาดคลืไอน 

จากการลือกตัวอยาง฿หຌป็นเปตามหลักวิชาการสถิติ 
๑ํ์๎ํ สำนักงานปลัดกระทรวง

ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ 

ละสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการคอมพิวตอร์
ปฏิบัติการ  
 

ํ) จัดทำผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงละกระทรวง฿หຌสอดคลຌองกับผนพัฒนาดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม 

๎) .สนอนะนวนยบาย การบริหารจัดการระบบการสืไอสาร฿นภาวะปกติละภาวะวิกฤติ 
๏) บริหารจัดการทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารรวมทัๅ งระบบคลังขຌอมูล  ละระบบศูนย์

ปฏิบัติการ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ละศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง฿นการสนับสนุนละชืไอมยงขຌอมูลสู
ระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 

๐)  พัฒนาละบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวตอร์ละครือขาย รวมทัๅง฿หຌคำปรึกษานะนำหรือฝຄกอบรม
การ฿ชຌคอมพิวตอร์ละการ฿ชຌปรกรม 

๑)  ปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะฝຆายลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวตอร์ของรัฐ สนับสนุนละ
ประสานงาน฿นการพิจารณาบูรณาการงบประมาณประจำปดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
ของหนวยงานภาครัฐ สนับสนุน จัดทำละผยพรกณฑ์ ราคากลาง ละคุณลักษณะพืๅนฐานของ



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

๓ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ 

ละสังคม ิตอี 

ครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ 
๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับมอบหมาย 

 

๑ํ์๎๎ สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคม 

ละความมัไนคงของ
มนุษย์ 

 

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผนปฏิบัติการ  
 

 

 

ํ) สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิคราะห์ วิจัยทางวิชาการบืๅองตຌน พืไอประยชน์฿นการดำนินงาน ละการ
จัดทำระบบ มาตรฐาน มาตรการ นวทาง หลักกณฑ์ กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ ดຌานการพัฒนาสังคม 

ละความมัไนคงของมนุษย์ 
๎) รวบรวม ศึกษา วิคราะห์ขຌอมูลสถานการณ์ทางสังคมบืๅองตຌน รวมทัๅงติดตามสถานการณ์ละฝງาระวัง

ทางสังคม พืไอประกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ละการวางผนปງองกัน กຌปัญหา 

ละพัฒนางานดຌานการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ 
๏) สงสริม สนับสนุนละ฿หຌบริการกีไยวกับการพัฒนาศักยภาพละการคุຌมครองพิทักษ์สิทธิบืๅองตຌน 

พืไอ฿หຌกลุมปງาหมายขຌาถึงสิทธิละบริการขัๅนพืๅนฐานตามทีไกำหนด 

๐) รวบรวม จัดกใบขຌอมูล สถิติ ละจัดทำอกสารวิชาการ พืไอนำเป฿ชຌกีไยวกับการพัฒนาสังคม 

ละความมัไนคงของมนุษย์  
๑) รวมถึงรวบรวมขຌอมูล วิคราะห์ ละจัดทำรายงานบืๅองตຌน พืไอประกอบการจัดหาระดมทุน  

ละจัดสรรงินกองทุน฿นความรับผิดชอบ  
๒) ติดตาม รวบรวม จัดกใบขຌอมูลปฏิบัติการดຌานการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์  

พืไอ฿หຌการดำนินงานป็นเปตามปງาหมายละวัตถุประสงค์ทีไกำหนด 

 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

๔ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๎๏ กรมพัฒนาสังคม 

ละสวัสดิการ 
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ํี ศึกษา ละพัฒนากลเก ครืไองมือละนวัตกรรมกีไยวกับกระบวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครละครือขาย 

๎ี ศึกษา วิคราะห์ ละกำหนดรูปบบการมีสวนรวมของภาคอกชน ภาคธุรกิจ ละภาคประชาสังคม ฿นระดับ
พืๅนทีไ พืไอป็นภาคีครือขาย฿นการพัฒนาสังคม 

๏ี ศึกษา วิคราะห์ สถานการณ์ละรวบรวมขຌอมูล พืไอจัดทำผนปฏิบัติการฯ ตามภารกิจของกองฯ 

๐ี ติดตาม ละประมินผลกระบวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ครือขาย ละการมีสวนรวม฿นระดับพืๅนทีไ 
๑ํ์๎๐ กรมพัฒนาสังคม 

ละสวัสดิการ 
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  ํ) ศึกษา วิคราะห์ พัฒนารูปบบ กระบวนการทำงาน ละการสรຌางครืไองมือ  กลเก ชุดความรูຌ฿น 

การพัฒนาสังคมชิงพืๅนทีไ 
๎) ดำนินการจัดการความรูຌดຌานการพัฒนาสังคมกลุมปງาหมายของกองฯ 

๏) ศึกษา รวบรวม วิคราะห์การจัดทำืผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมชิงพืๅนทีไ  
๐) ศึกษา วางนวทางการจัดกใบขຌอมูลละวิคราะห์ขຌอมูลพืไอนำเป฿ชຌ฿นการปฏิบัติงาน 

๑ํ์๎๑ กรมกิจการดใก 

ละยาวชน 
นักสังคมสงคราะห์ปฏิบัติการ  ํ) ศึกษารูปบบ นวทาง วิธีการคุຌมครองสวัสดิภาพดใกละยาวชน฿นกลุมปງาหมายทีไ พึงเดຌรับ 

การสงคราะห์ละคุຌมครองสวัสดิภาพ 

๎) พัฒนามาตรการ กลเก฿นการคุຌมครองละสงสริมดใกละยาวชนปฏิบัติภารกิจดຌานการพัฒนาสังคม
ละการจัดสวัสดิการกกลุมปງาหมาย 

๑ํ์๎๒ กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา นิติกรปฏิบัติการ  
 

ํ) ศึกษาวิคราะห์กฎหมายเทยละกฎหมายตางประทศ ทีไกีไยวขຌองกับกฎหมาย฿นความรับผิดชอบของกรม
ชน กฎหมายพงละพาณิชย์ กฎหมายวาดຌวยบริษัทมหาชน จำกัด ป็นตຌน 

๎) ยกราง กຌเข ปรับปรุงกฎหมายกฎระบียบของกรม฿หຌมีความทันสมัย สอดคลຌองกับภาวการณ์ของ
ประทศละนานาประทศ 

 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

๕ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๎๓ กรมการปกครอง จຌาพนักงานปกครองปฏิบัติการ  
 

ํ) ดำนินการดຌานงานวิชาการอันกีไยวขຌองกับการยຌายถิไนฐานขຌามชาติ สภาพปัญหา ผลกระทบ  
ละนวทางการกຌเข 

๎) พัฒนาระบบการสำรวจละจัดกใบขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการยຌายถิไนฐานขຌามชาติ 
๏)  สนับสนุนการปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองกับการยຌายถิไนฐานขຌามชาติของราชการสวนภูมิภาค 

๑ํ์๎๔ กรมการปกครอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ํ) การพัฒนาองค์การ฿หຌมีศักยภาพสูง พืไอตอบสนองตอการปลีไยนปลงของลก บนพืๅนฐานธรรมาภิบาล 

๎) สงสริมการพัฒนาสมรรถนะของขຌาราชการทีไมีความจำป็นตอการปฏิบัติหนຌาทีไ 
๏) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล พืไอตอบสนองตอการพัฒนาบุคลากรสูความป็น Digital Employee 

๑ํ์๎๕ กรมสงสริมการปกครอง
ทຌองถิไน 

นักวิชาการคอมพิวตอร์
ปฏิบัติการ  
 

งานดຌานระบบสารสนทศ ระบบงานคอมพิวตอร์ ละครือขายขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารงานทຌองถิไน 

๑ํ์๏์ กรมสงสริมการปกครอง
ทຌองถิไน 
 
 

 

นักวิคราะห์นยบาย 

ละผนปฏิบัติการ  
 

การสงสริมดຌานการจัดสวัสดิการ การสังคมสงคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

฿นทุกชวงวัย ทัๅงดใก สตรี คนชราละผูຌดຌอยอกาส ชน บีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌปຆวยดຌวยรคติดตอ 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

ํ์ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๏ํ สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย 

นักวิทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ดำนินงานดຌานการตางประทศ/กิจการชายดนละการสงสริมความสัมพันธ์กับประทศพืไอนบຌาน/ 

การอพยพละยกยຌายถิไนฐาน/งานดຌานพิธีการตรวจลงตราละการพัฒนาระบบการดินทางขຌา-ออก
ราชอาณาจักร/กิจการอาซียนดยฉพาะความรวมมือดຌานการพัฒนาชนบทละขจัดความยากจน/การตอบตຌ
ภัยพิบัติละสถานการณ์ฉุกฉิน/การดำนินความสัมพันธ์มืองพีไ มืองนຌองของจังหวัด/รวมถึงพลวัตร 

ดຌานการตางประทศทีไกีไยวขຌองกับการบริหารราชการทีไป็นภารกิจรับผิดชอบของกระทรวงมหาดเทยละจังหวัด 

๑ํ์๏๎ กรมบังคับคดี นักวิชาการคอมพิวตอร์
ปฏิบัติการ 
 

ํ) ปฏิบัติหนຌาทีไดຌานวิชาการคอมพิวตอร์ สำรวจ รวบรวม วางผน พัฒนา ปรับปรุง บำรุง รักษาระบบ
คอมพิวตอร์ ปรกรมวางผนสารสนทศ ระบบงานคอมพิวตอร์ ระบบสำนักงานอัตนมัติ  
ละสารสนทศอืไน โ 

๎) ควบคุมการ฿ชຌฐานขຌอมูลละขຌอสนทศ ศึกษาวิคราะห์ ละวางผนการลกปลีไยนชืไอมยงขຌอมูล
ระหวางหนวยงาน ละ฿หຌบริการดຌานขຌอมูลกับหนวยงานภาย฿น ภายนอก ละบุคคลทัไวเป 

๏) ควบคุมดูลระบบฐานขຌอมูล บริการระบบครือขายคอมพิวตอร์ 
  ๐ี ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

๑ํ์๏๏ กรมบังคับคดี นิติกรปฏิบัติการ ํ) ปฏิบัติหนຌาทีไกีไยวกับการบังคับคดีพง การบังคับคดีลຌมละลาย ละการฟ้นฟูกิจการของลูกหนีๅ  
ละการวางทรัพย์ 

๎) พัฒนากฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการบังคับคดี฿หຌมีความทันสมัยป็นมาตรฐานสากล ดยมุงหวัง฿หຌ
สนองตอบตอการปลีไยนปลงตามตามสภาวการณ์ พืไออำนวยความสะดวกละความยุติธรรมก
ประชาชนผูຌมีสวนเดຌสวนสียหรือผูຌรับบริการเดຌอยางทัไวถึง 

๏) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไน โ ตามทีไเดຌรับมอบหมาย 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

ํํ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๏๐ กรมพินิจละคุຌมครอง
ดใกละยาวชน 

นักวิชาการอบรมละฝຄกวิชาชีพ
ปฏิบัติการ  
 

ํ) พัฒนาระบบ ครืไองมือ การจัดการศึกษารูปบบพิศษสำหรับดใกละยาวชน฿นสถานพินิจ 

ละคุຌมครองดใกละยาวชน หรือศนูย์ฝຄกละอบรมดใกละยาวชน 

๎) พัฒนาหลักสูตร ละนวทางการจัดการศึกษา ทัๅงสายสามัญ สายวิชาชีพ สำหรับดใกละยาวชน฿น
สถานทีไควบคุม 

๏) ออกบบละพัฒนาทคนลยี พืไอป็นครืไองมือทางการศึกษาทีไหมาะสมสำหรับการจัดการศึกษา฿น
สถานทีไควบคุม 

๐) พัฒนาระบบ ครืไองมือ การประมินผลดຌานการศึกษาสำหรับดใกละยาวชน฿นสถานพินิจละคุຌมครอง
ดใกละยาวชน หรือศูนย์ฝຄกละอบรมดใกละยาวชน 

๑ํ์๏๑ กรมพินิจละคุຌมครอง
ดใกละยาวชน 

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ํ) ศึกษาทฤษฎี การทำวิจัยละการจัดทำสถิติดຌานอาชญาวิทยา ละกระบวนการยุติธรรมยาวชน พืไอนำ
องค์ความรูຌดຌานการปງองกันการกระทำผิดซๅำละกระบวนการยุติธรรมดใกละยาวชนมาพัฒนาองค์กร 

๎) ศึกษาวิจัยกีไยวกับอาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความทาทียมทางสังคม พืไอนำองค์ความรูຌมาพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม฿หຌมีความสมอภาคมากขึๅนละลดการอาปรียบชนกลุมนຌอย 

๑ํ์๏๒ กรมพินิจละคุຌมครอง
ดใกละยาวชน 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 
หมายหตุ 
กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวน
ราชการ฿นตำหนงดังกลาว 
จะตຌองเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชัๅนหนึไง หรือ
การพยาบาลละการผดุงครรภ์
ชัๅนหนึไง 

การพัฒนานวัตกรรมการดูลสุขภาพดใกละยาวชน (สุขภาพกาย สุขภาพจิต ละปัญหาการ฿ชຌสารสพติดี 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

ํ๎ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๏๓ กรมราชทัณฑ์ 
 

 

 

 

 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ํ) วิคราะห์งานบริหารทรัพยากรบุคคล฿นระดับนยบายขององค์กรละระดับกระทรวง ดยสามารถ
ประมวลป็นฐานขຌอมูลทีไสามารถนำมา฿ชຌวิคราะห์ละจัดทำผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌ
สอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ของกรมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

๎) สามารถวางผนอัตรากำลังละการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลเดຌอยางป็นระบบ 

๏) พัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ 
๐) พัฒนาระบบการบริหารกำลังคนคุณภาพของกรมราชทัณฑ์เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

๑ํ์๏๔ กรมราชทัณฑ์ 
 

นักวิชาการอบรมละฝຄกวิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

ํ) ศึกษารูปบบ มาตรการ หลักกณฑ์ ละวิธีการดຌานการพัฒนา การกຌเขละฟ้นฟูพฤตินิสัยผูຌตຌองขัง
ละบุคคลทีไอยู฿นความควบคุมหรือดูลตามหนຌาทีไของกรมราชทัณฑ์                       

๎) ศึกษาครงการละผนงานดຌานการพัฒนา การกຌเขละฟ้นฟูพฤตินิสัยผูຌตຌองขังละบุคคลทีไอยู฿น
ความควบคุมหรือดูลตามหนຌาทีไของกรมราชทัณฑ์ 

๏) การพัฒนาระบบปรกรม กระบวนการกຌเขฟ้นฟูพฤตินิสัยผูຌตຌองขังตามลักษณะหงคดีละพฤติการ
กระทำผิดดຌวยองค์ความรูຌบบบูรณาการทีไหลากหลาย 

๑ํ์๏๕ สำนักงานกิจ 

การยุติธรรม 
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ  
 

การจัดทำละประสานผนการบริหารกระบวนการยุติธรรมของประทศ ตลอดจนอำนวยการละกำกับ
ดูล฿นการปลงผนมบทการบริหารงานยุติธรรมหงชาติสูการปฏิบัติของหนวยงานตาง โ การจัดทำ
รายการวิคราะห์ขຌอมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมละการพัฒนาตัวชีๅวัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
รวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ตลอดจนพัฒนานวทางการบูรณาการขຌอมูลสถิติกระบวนการยุติธรรม ละ
การขับคลืไอนงานยุติธรรม฿นมิติตาง โ ชน การขับคลืไอนปງาหมายทีไ ํ๒ การพัฒนาทีไยัไงยืน ิSDGs)  

การพัฒนามาตรการตอผูຌกระทำผิดอาญาทนการควบคุมตัวดยการมีสวนรวมขององค์กรสหวิชาชีพ 

ละชุมชน ิnon - custodial) การขับคลืไอนมติคณะรัฐมนตรีรืไองการปງองกันอาชญากรรม ป็นตຌน 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

ํ๏ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๐์ สำนักงานกิจ 

การยุติธรรม 
นักวิชาการคอมพิวตอร์
ปฏิบัติการ 

 

ํ) การบริหารจัดการละพัฒนาตอยอด classification Model พืไอพัฒนามาตรการละกลเกของ
หนวยงานบังคับ฿ชຌกฎหมาย ฿นการกຌเขฟ้นฟูผูຌกระทำผิดเม฿หຌกลับเปกระทำผิดซๅำอีก 

๎) การพัฒนาละดูลบริหารจัดการ MOJ data catalog ซึไงรวบรวม meta data จากหนวยงาน฿นสังกัด 
ทัๅง฿นภารกิจ฿หຌบริการประชาชนละภารกิจหลักอืไน โ ทีไมีการรวบรวมขຌอมูลกําหนดยุทธศาสตร์ 

๑ํ์๐ํ กรมการพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ํ) ป็นตำหนงทีไมีความจำป็น฿นการสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

๎) ป็นตำหนงทีไชวยขับคลืไอนนยบาย฿หຌป็นรูปธรรม 

๏) ปฏิบตัิภารกิจ฿นดຌานการพัฒนา จัดระบบ ผยพร องค์ความรูຌทางการพทย์ 
๑ํ์๐๎ กรมการพทย์ผนเทย

ละการพทย์ทางลือก 
ภสัชกรปฏิบัติการ  
 

หมายหตุ 
กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ 
฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ
฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบรค
ศิลปะสาขาภสัชกรรมชัๅนหนึไง 
หรือเดຌรับ฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบ
วิชาชีพภสัชกรรม จากสภาภสัชกรรม 

ํ) ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ละพัฒนา นวัตกรรมการนำกัญชา กัญชง มา฿ชຌประยชน์ทางการพทย์ผนเทย
ละสมุนเพร 

๎) ศึกษา วิคราะห์ วิจัย องค์ความรูຌทางภสัชกรรมเทย ละสมุนเพร สำหรับประยุกต์฿ชຌ฿นระบบสุขภาพ 

๏) จัดทำมาตรฐาน สมุนเพร ครืไองยาเทย ป็นตำรามาตรฐานสำหรับการอຌางอิง 
๐) พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนเพร สูตรตำรับ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ฿หຌมีคุณภาพมาตรฐานดຌวยทคนลยีทีไ

หมาะสม 

๑ํ์๐๏ กรมสุขภาพจิต 

 

 

 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

พืไอพัฒนาองค์ความรูຌ/รูปบบงานสงสริมสุขภาพจิตละปງองกันปัญหาสุขภาพจิต 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

ํ๐ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๐๐ สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารละยา 

 

 

 

 

 

 

ภสัชกรปฏิบัติการ  
หมายหตุ 
กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ 
฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ
฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบรค
ศิลปะสาขาภสัชกรรมชัๅนหนึไง 
หรือเดຌรับ฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบวิชาชีพภสัชกรรม  
จากสภาภสัชกรรม 

ํ) นຌนการประมินละพิจารณาทะบียนผลิตภัณฑ์การพทย์ขัๅนสูง Advance Therapy Medicinal 

Products (ATMP) ชน ซลล์บำบัด ยีนส์บำบัด ซึไงป็นผลิตภัณฑ์ทีไมีความซับซຌอนชิงลึก การศึกษา
คຌนควຌาทดลอง รวมถึงขຌอมูลดຌานการผลิตละการควบคุมคุณภาพดຌานผลิตภัณฑ์ดังกลาวป็นสิไงทีไสำคัญ
ละจำป็นมาก฿นปัจจุบัน 

๎) การ฿หຌนะนำทางวิทยาศาสตร์ บบครบวงจร ตัๅงตการวิจัย พัฒนา ผลิต ละขึๅนทะบียน  
พรຌอมการผลิตตามความปลอดภัยของการ฿ชຌ฿นผูຌปຆวย กผูຌรับอนุญาต 

๑ํ์๐๑ สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารละยา 

 

ภสัชกรปฏิบัติการ  
หมายหตุ 
กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ 
฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ
฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบรค
ศิลปะสาขาภสัชกรรมชัๅนหนึไง 
หรอืเดຌรับ฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบวิชาชีพภสัชกรรม  
จากสภาภสัชกรรม 

ํ) ประมินขຌอมูลทีไกีไยวกับความปลอดภัย฿นการ฿ชຌยาทีไอยู฿นการศึกษาวิจัยทางคลินิก พืไอรองรับ 

การประมินความสีไยงละประยชน์ ิRisk / Benefit Assessment) ของการอนุญาตศึกษาวิจัยยา฿หม
ทีไวิจัย฿นมนุษย์ ระยะตาง โ ดยฉพาะ การทดลองทางคลินิกระยะทีไ ํ 

๎) ประมินขຌอมูลดຌานพิษวิทยาคลินิก ิ฿นมนุษย์ี ของทะบียนตำรับยาทีไขอขึๅนทะบียน ดยนຌนการประมิน 

ดຌานความปลอดภัย คำตือน ตลอดจนประดในทีไมีผลตอความปลอดภัยจากการ฿ชຌยา  พืไอ฿หຌสามารถกำหนด
หรือพิจารณามาตรการทีไหมาะสมพืไอการจัดการความสีไยงหรือติดตามความปลอดภัย฿นการ฿ชຌยาเดຌ 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

ํ๑ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๐๒ สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารละยา 

 

ภสัชกรปฏิบัติการ  
หมายหตุ 
กอนเดຌรับการบรรจุ฿นสวนราชการ 
฿นตำหนงดังกลาว จะตຌองเดຌรับ
฿บอนุญาตป็นผูຌประกอบรค
ศิลปะสาขาภสัชกรรมชัๅนหนึไง 
หรือเดຌรับ฿บอนุญาตป็น 

ผูຌประกอบวิชาชีพภสัชกรรม  
จากสภาภสัชกรรม 

ํ) ตรวจสอบ ละฝງาระวังสถานทีไผลิต นำขຌา จำหนาย ผลิตภัณฑ์ครืไองสำอาง คุณภาพมาตรฐานความ
ปลอดภัยผลติภัณฑ์ครืไองสำอาง ฉลาก ละการฆษณา ตลอดจนการพิจารณา฿หຌความหในกีไยวกับ
ฉลากละฆษณา พืไอดำนินการ฿หຌป็นเปตามกฎหมายละหลักวิชาการ 

๎) สืบสวน ประมวลหลักฐาน ผลการวิคราะห์ ผลการดำนินงานจากการตรวจสอบกำกับดูล
ครืไองสำอางหลังออกสูตลาด พืไอการดำนินการตามกฎหมาย 

๏) พิจารณาสนอสัไงพิกถอน฿บรับจดจຌงครืไองสำอาง ประกาศผลการตรวจสอบหรือวิคราะห์
ครืไองสำอาง พืไอประยชน์฿นการคุຌมครองสุขภาพละความปลอดภัยของผูຌบริภคตามกฎหมาย 

๐) ศึกษา คຌนควຌา รวบรวมละจัดทำขຌอมูล ปัญหาทีไกีไยวขຌองกับการคุຌมครองผูຌบริภค พืไอนำเป
พัฒนาการวางผนละดำนินการตรวจสอบ ติดตามฝງาระวังอยางมีประสิทธิภาพ 

๑) ศึกษา คຌนควຌา รวบรวมขຌอมูลการปฏิบัติงานดຌานวิชาการละงานทีไกีไยวขຌอง พืไอจัดทำปรับปรุง
หลักกณฑ์ วิธีการ งืไอนเขกีไยวกับสถานประกอบการ การพิจารณาดำนินการตามกฎหมาย นวทาง
รวมดำนินการ รวมทัๅงอกสารระบบคณุภาพ ละอกสารผยพร พืไอพัฒนาระบบการกำกับดูล
ผลิตภัณฑ์หลังออกสูตลาด พิไมประสิทธิภาพ฿นการคุຌมครองผูຌบริภค ละจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง
สามารถปฏิบัติงาน฿นทิศทางดียวกัน 

๒) ป็นวิทยากร฿หຌความรูຌดຌานสถานทีไผลิต นำขຌา สถานทีไกใบรักษาครืไองสำอาง ฿หຌกผูຌประกอบการ 
ละจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานทัๅง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาค พืไอพัฒนาความรูຌ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย
ละหลักวิชาการ ละสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางถูกตຌอง 
 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปี ๎๑๒๐  

ํ๒ 

 

หนวยทีไ สวนราชการ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๐๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข    
 

นักวิคราะห์นยบาย            
ละผนปฏิบัติการ  
ิํ ทุนี 

การพัฒนาระบบขຌอมูลสุขภาพของประทศเทยผานระบบ Personal Health Record (PHR)  

ละ Electronic Medical Record (EMR) ฿หຌเดຌมาตรฐานดย฿ชຌวิธีการศึกษารูปบบ PHR ละ EMR 

ทีไประสบความสำรใจจากหนวยบริการสุขภาพทัๅง฿นประทศละตางประทศ พืไอนำมาบูรณาการ฿หຌขຌา
กับสถานการณ์ระบบทคนลยีสารสนทศดຌานสุขภาพของประทศเทย ซึไงป็นสวนสำคัญ฿นการพัฒนา
ความชืไอมยงของขຌอมูลสุขภาพ รวมเปถึงการ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลสุขภาพหลานัๅน฿นการวิคราะห์
พืไอ฿ชຌ฿นการวางผนชิงนยบายละยุทธศาสตร์สุขภาพ 

๑ํ์๐๔ สำนักงานศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

นักวิคราะห์นยบาย           
ละผนปฏิบัติการ 

ิํ ทุนี 

พัฒ นาละจัดทำครืไองมื อทางศรษฐศาสตร์สำห รับ ฿ชຌ ฿นการคาดการณ์ ภาวะศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมทัๅงประมินผลกระทบจากสถานการณ์ตาง โ ทีไมีตอภาคอุตสาหกรรมทัๅง฿น 

ละภาพรวมละรายสาขาอุตสาหกรรม 

 



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ 

กลุมทีไ ๎ ิหนวยทีไ ๑ํ์๐๙ ู ๑ํ์๑๎ี  

หนวยทุน สวนราชการ ตำหนง 
จังหวัดทีไ
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๐๙ สำนักงานปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคม 

ละความมัไนคงของมนุษย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักสังคมสงคราะห์
ปฏิบัติการ 

ชียงราย  
หรือระนอง  

หรือมุกดาหาร  
หรือ สมุทรปราการ 

ํ) คຌนหาขຌอทใจจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ ยีไยมยียนบຌาน ติดตาม สืบสาะหา
ขຌอทใจจริงรวมทัๅงศึกษาชุมชน ละประมินสภาวะทางสังคมบืๅองตຌน พืไอวินิจฉัย
ละ฿หຌบริการทางสังคมกกลุมป้าหมาย฿นระดับบุคคล ครอบครัว กลุม ละชุมชน  

๎) ฿หຌบริการปรึกษา นะนำ ชวยหลือ บำบัด ฟ้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุຌมครอง  
ละพัฒนากลุมป้าหมาย พืไอ฿หຌสามารถชวยหลือตนองเดຌ  

๏) รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญละความรุนรงของปัญหา รวมทัๅง
วิคราะห์สาหตุละผลกระทบของปัญหา พืไอประกอบการวางผน฿หຌความชวยหลือ 
พิทักษ์สิทธิ ละพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมป้าหมาย  

๐) สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทัๅงประมวล ละวิคราะห์ขຌอมูล 

ทางวิชาการ สถานการณ์ละปัญหาดຌานสังคม พืไอประกอบการวิจัย การจัดทำ
ฐานขຌอมูล การวางผน การจัดทำหลักกณฑ์มาตรฐานละการพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคมละสังคมสงคราะห์  

๑) รวบรวม จัดกใบขຌอมูล สถิติกีไยวกับการดำนินงานดຌานสังคมสงคราะห์พืไอประกอบ 

การจัดทำครืไองมือทางสังคมสงคราะห์ คูมือ นวทางการปฏิบัติ อกสารวิชาการ 
พืไอนำเป฿ชຌ฿นการดำนินงานดຌานสังคมสงคราะห์  

๒) จัดทำขຌอมูลกีไยวกับสถานการณ์ละปัญหาของกลุมป้าหมาย พืไอประกอบการ
พัฒนาละวางผนดຌานสวสัดิการสังคมละสังคมสงคราะห์ ละดຌานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

๑  



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ 

หนวยทุน สวนราชการ ตำหนง 
จังหวัดทีไ
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

สำนักงานปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมละความ
มัไนคงของมนุษย์ิตอี 

๑ํ์๑์ สำนักงานปลัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคม 

ละความมัไนคงของมนุษย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตาก  
หรือตรัง  

หรือบึงกาฬ  
หรือระยอง 

ํ) สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิคราะห์ วิจัยทางวิชาการบืๅองตຌน พืไอประยชน์ 
฿นการดำนินงาน ละการจัดทำระบบ มาตรฐาน มาตรการ นวทาง หลักกณฑ์ 
กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ ดຌานการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ 

๎) รวบรวม ศึกษา วิคราะห์ขຌอมูลสถานการณ์ทางสังคมบืๅองตຌน รวมทัๅงติดตาม
สถานการณ์ละฝ้าระวังทางสังคม พืไอประกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์ 
ทางสังคม ละการวางผนป้องกัน กຌปัญหาละพัฒนางานดຌานการพัฒนาสังคม 

ละความมัไนคงของมนุษย์ 
๏) สงสริม สนบัสนุนละ฿หຌบริการกีไยวกับการพัฒนาศักยภาพละการคุຌมครองพิทักษ์สิทธิ

บืๅองตຌน พืไอ฿หຌกลุมป้าหมายขຌาถึงสิทธิละบริการขัๅนพืๅนฐานตามทีไกำหนด 

๐) รวบรวม จัดกใบขຌอมูล สถิติ ละจัดทำอกสารวิชาการ พืไอนำเป฿ชຌกีไยวกับ 

การพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ 
๑) รวบรวมขຌอมูล วิคราะห์ ละจัดทำรายงานบืๅองตຌน พืไอประกอบการจัดหาระดมทุน 

ละจัดสรรงินกองทุน฿นความรับผิดชอบ  
๒) ติดตาม รวบรวม จัดกใบขຌอมูลปฏิบัติการดຌานการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของ

มนุษย์ พืไอ฿หຌการดำนินงานป็นเปตามป้าหมายละวัตถุประสงค์ทีไกำหนด 

๑  



 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ 

หนวยทุน สวนราชการ ตำหนง 
จังหวัดทีไ
ปฏิบัติงาน 

ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษา 

๑ํ์๑ํ กรมการพัฒนาชุมชน 

 

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ  
 

ชลบุร ี
ตราด 

อางทอง 
ลพบุรี 

ภารกิจดຌานการพัฒนาผูຌนำชุมชนละครือขายองค์กรชุมชน,ดຌานการพัฒนาหมูบຌาน
ศรษฐกิจพอพียง,ดຌานองค์กรงินทุนชุมชนละทุนชุมชน,ดຌานการพัฒนาพืไอกຌปัญหา
ความยากจน, ดຌานการบูรณาการผนชุมชน,ดຌานภูมิปัญญาเทย,ดຌานนยบายละผน,   

ดຌานการบริหารจัดการชุมชน,ดຌานศรษฐกิจชุมชน,ดຌานศรษฐกิจฐานราก,ดຌานศรษฐกิจ
สรຌางสรรค,์ดຌานการวางผนธุรกิจ,ดຌานผนการตลาด ละดຌานการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

๑ํ์๑๎ กรมการปกครอง  จຌาพนักงานปกครอง
ปฏิบัติการ 

 

 

ชียง฿หม ํ) บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองทຌองทีไ อำนวยความป็นธรรม การรักษา
ความสงบรียบรຌอยละความมัไนคงภาย฿นทุกระดับ฿นพืๅนทีไ ฿หຌสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของประชาชน นยบายรัฐบาล การพัฒนาประทศละกรอบความรวมมือ
ระหวางประทศ ตามยุทธศาสตร์ดຌานการสรຌางอกาสความสมอภาคละความมา
ทียมกันทางสังคม 

๎) ภารกิจทีไกีไยวขຌองกับการปรับปรุงละจัดทำขຌอมูลทางทะบียนของบุคคล 

๏) ภารกิจ฿นการกຌเขปัญหาการคຌามนุษย์อยางป็นระบบ 

๐) ภารกิจวาดຌวยรืไองสัญชาติละชนกลุมนຌอย 

 

๑  



   

 

 

 

 

รายชื่อจังหวัดในตละภาค (ทุนสนับสนุนความตຌองการของสวนราชการในภูมิภาค (Area - based)) 
 

  

ภาคกลาง 
(๎๖ จังหวัด) 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
พชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี ชัยนาท 

 พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  สิงห์บุรี อางทอง  อุทัยธานี จันทบุรี ฉะชิงทรา 

 ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระกຌว สระบุรี 
  

ภาคหนือ กำพงพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุลก พชรบูรณ์ สุขทัย อุตรดิตถ์ 
(ํ๖ จังหวัด) ชียงราย ชียง฿หม นาน พร มฮองสอน ลำปาง ลำพูน พะยา 

 

ภาคตะวันออกฉียงหนือ 

(๎์ จังหวัด) 

ขอนกน ลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ นครพนม 

มหาสารคาม รຌอยอใด อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ ศรีสะกษ สุรินทร์ ยสธร บึงกาฬ 
 

ภาค฿ตຌ 
(ํ๔ จังหวัด) 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา  
สุราษฎร์ธานี กระบีไ  ตรัง  พังงา  ภูกใต  ระนอง 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อกสารนบทຌาย ๓ 



   

มาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (ํ)   มีสัญชาติเทย 

      (๎)    มีอายุเมตไำกวาสิบปดปี 
      (๏)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (ํ)    ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง    
  (๎)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (๏)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (๐)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

      (๑)    ปຓนกรรมการหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (๒)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

      (๓)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา  

วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (๔)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (๕)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 

     (ํ์)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํํ)  ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (๐) (๒) (๓) (๔) (๕) (ํ์)   
หรือ (ํํ) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (๔) หรือ (๕) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               
 

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

อกสารนบทຌาย ๐ 
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ผูຌทีไจะศกึษาชัๅนปสีุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดงัตอเปนีๅ  
ตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมเมตไา่กวา โ.็5 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ละสถิติ คอมพิวตอร์ สารสนทศศาสตร์
กษตรศาสตร์  วิทยาการสิไงวดลຌอมละทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การพทย์ สาธารณสุขศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ กายภาพบ่าบัด การพทย์ผนเทย ทันตพทยศาสตร์ ทคนิคการพทย์  พยาบาลศาสตร์ 
พทยศาสตร์ ภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตวพทยศาสตร์ กายอุปกรณ์ศาสตร์ การพทย์ผนเทยประยุกต์  
ทคนลยีการผลิตพืช ทคนลยีการผลิตสัตว์ ทคนลยีการพิมพ์ ทคนลยีชีวภาพ ทคนลยีทรคมนาคม 
ทคนลยีสิไงวดลຌอม ทคนลยีอิลใกทรอนิกส์ สาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไงทางจิตวิทยาคลินิก 

 

 

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

 

 









หนังสือรับรองความประพฤติละกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ขียนทีไ........................................................................... 

วันทีไ.............ดือน...................................พ.ศ................. 

  ขຌาพจຌา................................................................................................... อาจารย์ทีไปรึกษาของ 
 นาย  นางสาว.................................................................................................................. .............................. 
นิสิต/นักศึกษาชัๅนปทีไ............ปการศึกษา....................คณะ......................................................... .........................
สาขาวิชา..........................................................ตามครงสรຌางหลักสูตร...........ป  
ขอรับรองความประพฤติละกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษาผูຌนีๅ ดังนีๅ 
  ดຌานความประพฤติ.............................................................................................................. ....... 
................................................................................................................................................................ .............. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................... ........................... 
 

  ดຌานวิชาการ......................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

  ดຌานกิจกรรมละการบำพใญประยชน์ตอสังคม......................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

  ความหในอืไน โ ิถຌามีี........................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

       ิลงชืไอี...................................................................  
        ิ...............................................................ี  
                          อาจารย์ทีไปรึกษา 

 

  หมายหตุ     ขอ฿หຌปຂดผนึก฿สซอง กอนมอบ฿หຌนิสิต/นักศึกษา พืไอสง฿หຌสำนักงาน ก.พ. พรຌอม฿บสมัคร 

ทุนรัฐบาลพืไอดึงดดูผูຌมีศักยภาพ 



สนง. ก.พ. ๕ 

หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาสำหรับใชຌในการสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูด        
ผูຌมีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ 

สำนักทะบียนละประมวลผล 

มหาวิทยาลัย................................................... 

หนังสือสำคัญฉบับนีๅ฿หຌเวຌพืไอสดงวา 

นาย/นางสาว.............................................................................. ........................... 
 

ลขประจำตัวนิสิต/นักศึกษา..............................................ลขประจำตัวประชาชน.................................................. 
 

ป็นนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัย.......................................คณะ...................................ภาควิชา................................  
 

ศึกษา฿นหลักสูตร ิชืไอปริญญาี.............................................................สาขาวิชา..................................................... 
 

ตามหลักสูตร.........ปี   ขຌาศึกษาตัๅงตภาค................................................ปีการศึกษา............................................ 
 

ขณะนีๅกำลังศึกษาอยู฿น ภาค...........................ปีการศึกษา...............................ป็นนักศึกษาชัๅนปี............................ 
 

ละคาดวาจะสำรใจการศึกษาประมาณ............................................................ปีการศึกษา...................................... 
   

 

 

       ิลงชืไอี...................................................................  
        ิ...............................................................ี  
              สำนักทะบียนละประมวลผล 

 

 

 

 

หมายเหตุ ํ. อกสารจะสมบูรณ์มืไอมีการลงชืไอของสำนักทะบียนละประมวลผล พรຌอมทัๅง 

  ประทับตราของมหาวิทยาลัย 

 ๎.  ปรดระบุสาขาวิชา ิDisciplineี ละทาง ิMajorี 


