
  

ิสำนาี 
 (สำนา)(สำนา) 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

รืไอง  รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐพืไอรับทุนรัฐบาล 

เปฝຄกอบรม฿นตางประทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ิพิไมติมี 
(ทุนสำหรับผูຌเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาฝຄกอบรมจากสถาบัน฿นตางประทศ) 

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

 ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐพืไอรับ
ทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรม฿นตางประทศ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ิพิไมติมี ิทุนสำหรับผูຌ เดຌรับ 

การตอบรับ฿หຌ ขຌาฝຄกอบรมจากสถาบัน฿นตางประทศี ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕)  
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล  
พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัครคัดลือก ละกำหนดวิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 

ํ. จำนวนทุน 

  ทุนฝຄกอบรม฿นตางประทศตามกรอบหลักสูตรฝຄกอบรมทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลละสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล฿นการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกำลังคนภาครัฐ ฿หຌสอดคลຌองตาม
ผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎์ ป ิพ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๓๕ี จำนวน ๎์ ทุน 

 ๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

  ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐทีไป็นตຌนสังกัดตามสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา ๎ ทา
ของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

  ๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌ
ทำเวຌกับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทาของ
จำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอกีดຌวย 

 ๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

  ๏.ํ ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌดำรงตำหนงประภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
ทีไปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ๏ ป ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิศษ หรือบุคลากรภาครัฐผูຌซึไง
ดำรงตำหนงทียบทาประภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการทีไปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ๏ ป ทียบทา
ระดับชำนาญการ หรือทยีบทาระดับชำนาญการพิศษ ทีไสังกัดสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ตามอกสารนบ 

 ๏.๎ ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ สวนราชการ/หนวยงานของรัฐ ทีไป็นหนวยงาน 

ตຌนสังกัดมาลຌวเมนຌอยกวา ๎ ป 



- ๎ - 

 

  ๏.๏ ป็นผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ๏.๐ หากผูຌสมัครคยเดຌรับทุนรัฐบาลหรือทุนอืไนเปศึกษาหรือฝຄกอบรม฿นตางประทศ

มาลຌว ตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานเมนຌอยกวา ํ ป 
 ๏.๑ ตຌองเมอยู฿นระหวางการลาศึกษา ฝຄกอบรม ศึกษา ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย฿นชวงทีไ

สมัครรับทุน ละชวงวลาดินทางเปฝຄกอบรม/สนอผลงานวิชาการ 

  ๏.๒ สามารถสืไอสารภาษาอังกฤษเดຌป็นอยางดี 
  ๏.๓ มีหนังสือตอบรับ฿หຌขຌาฝຄกอบรม฿นหลักสูตรฝຄกอบรมทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลละสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล฿นการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกำลังคนภาครัฐ  
ทีไสอดคลຌองตามผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎์ ป ิพ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ี ละจะตຌอง 
มีระยะวลาของหลักสูตรฝຄกอบรมอยางตอนืไองเมนຌอยกวา ๎ สัปดาห์ ตเมกิน ๏ ดือน 

 ๐. การรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ รับสมัครระหวางวันทีไ ํ๎ มีนาคม – ํ๕ มิถุนายน ๎๑๒๏ 

  ๐.๎ ผูຌ ทีไ ประสงค์ จะสมั ครรับทุ นดั งกล าว ตຌ องสมั ครเปยั งสถาบั นทีไ จั ดฝ ຄก อ บ ร ม 

฿นตางประทศ ฿นหลักสูตรฝຄกอบรมทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนาทักษะดิจิทัลละสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล
฿นการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกำลังคนภาครัฐ ทีไสอดคลຌองตามผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม ระยะ ๎์ ป ิพ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ี ละเดຌรับการตอบรับจากสถาบัน฿หຌขຌาอบรม฿นหลักสูตรทีไ
สมัครรียบรຌอยลຌว จึงจะสมัครเดຌ 

 ๐.๏ ผูຌทีไประสงค์จะสมัครตຌองตรียมอกสาร฿นรูปบบเฟล์ PDF กอนการสมัคร ดังนีๅ 

   (ํ) หนังสือตอบรับ฿หຌขຌาฝຄกอบรม฿นหลักสูตรฝຄกอบรมทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลละสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล฿นการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกำลังคนภาครัฐ  
ทีไสอดคลຌองตามผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎์ ป ิพ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ี ของสถาบัน 

ชัๅนนำ฿นตางประทศ 

   (๎) หนังสืออนุญาต฿หຌสดงความจำนงสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญ
พืไอรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรม฿นตางประทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ิพิไมติมี ิทุนสำหรับผูຌเดຌรับ 

การตอบรับ฿หຌขຌาฝຄกอบรมจากสถาบัน฿นตางประทศี จากหัวหนຌาสวนราชการ/หนวยงานของรัฐจຌาสังกัด 
ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑ 

   ิ๏ี หนังสือรับรองภารกิจประจำทีไรับผิดชอบจากหัวหนຌาสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐจຌาสังกัด ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑.ํ 

  ิ๐ี สำนาบัตรประจำตัวจຌาหนຌาทีไของรัฐ จำนวน ํ ฉบับ 
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 ๐.๐ ผูຌทีไประสงค์จะสมัคร จะตຌองดำนินการดังนีๅ 

  ิํี   ดำนินการสมัครเดຌทีไ www.ocsc.go.th/scholarship  หัวขຌอ ทุนสำหรับ
บุคลากรภาครัฐ หัวขຌอยอย ทุนฝຄกอบรม ละลือก ทุนสำหรับผูຌเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาฝຄกอบรมจาก
สถาบัน฿นตางประทศ ประจำปงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ิพิไมติมี 

  ิ๎  ี ลงทะบียนสรຌางบัญชีผูຌ฿ชຌงาน (Register Account) ดยลือก สรຌางบัญชีผูຌ฿ชຌงาน 
ิสำหรับผูຌทีไยังเมคยสรຌางบัญชีผูຌ฿ชຌงาน ฿นระบบลงทะบียนกลางของสำนักงาน ก.พ.ี 

  ิ๏ี   ขຌาสูระบบ ิLog inี  ฿นหนຌาวใบเซต์ระบบลงทะบียนกลาง ิhttp://register. ocsc.go.th  ี
ดย฿ชຌ Username ละ Password ตามทีไเดຌลงทะบียนเวຌ 

  ิ๐ี   ลือก สมัครพ่ือขอรับทุน กรอกขຌอมูลผานระบบรับสมัคร฿หຌครบถຌวน 
ละกด Submit 

   ิ๑ี Upload อกสารการสมัครตามขຌอ ๐.๏ ฿หຌครบถຌวน จากนัๅน฿หຌผูຌสมัคร
ตรวจสอบความถกูตຌองของขຌอมลูละอกสาร กอนทีไจะสงขຌอมูลขຌาสูระบบ (Publish) 

    มืไอสงอกสารการสมัครขຌาสูระบบ ิPublish) ลຌว จะเมสามารถกຌเข
อกสารการสมัคร฿ดโ เดຌทัๅงสิๅน กรณีทีไผูຌสมัครประสงค์จะกຌเขอกสารการสมัคร จะตຌองยกลิกอกสารดิม
ละดำนินการ Upload อกสารการสมัคร฿หมทานัๅน 

    การสมัครจะสมบูรณ์กใตอมืไอผูຌสมัครสงอกสารการสมัคร ิPublishี 
ตามขຌอ ๐.๏ ขຌาสูระบบลຌวทานัๅน 

  ๐.๑   สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบความถูกตຌองละครบถຌวนของอกสาร ละหลักฐาน
ของผูຌสมัคร ิมิ฿ชการตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌสมัครี ละจຌงผลการตรวจสอบ฿หຌผูຌสมัครทราบทางระบบรับสมัคร 
ภาย฿น ๏ วันทำการ หลังจากวันสมัคร กรณีทีไผูຌสมัครเมเดຌรับการจຌงผลภาย฿นวลาทีไกำหนด ปรดติดตอดยตรง 
ทางทรศัพท์ หมายลข ์ ๎๑๐๓ ํ๕๑๑ 

   การรับสมัครจะถือวันทีไสงอกสารการสมัครขຌาสูระบบ ิPublishี ป็นสำคัญ 
ทัๅงนีๅ อกสารการสมัครทีไสง ิPublishี หลังวันทีไ ํ๕ มิถุนายน ๎๑๒๏ วลา ๎๐.์ ์ น. ตามวลา฿นประทศเทย 
จะเมเดຌรับการพิจารณา 

  ๐.๒   ผูຌสมัครทีไกรอกขຌอมูล ละ Upload อกสาร ละหลักฐาน ถูกตຌอง ละครบถຌวน 
จะเดຌรับการจัดลำดับ พืไอตรวจสอบคุณสมบัติละพิจารณาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตอเป ดยผูຌสมัครดังกลาว
จะตຌองสงตຌนฉบับอกสารละหลักฐานการสมัครตามขຌอ ๐.๏ ละบบสดงความจำนงสมัครคัดลือก
ซึไงพิมพ์เดຌจากระบบรับสมัคร พรຌอมติดรูปถายขนาด ํ.๑ นิๅว เปทีไกลุมงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหา
ละลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
ํํ์์์ ภาย฿น ํ์ วันนับจากวันทีไเดຌรับจຌงผลการตรวจสอบความถูกตຌองของอกสาร ละหลักฐาน  
กรณีสงอกสารทางเปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันทีไทีไทำการเปรษณีย์ตຌนทางประทับตรารับอกสาร
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ป็นสำคัญ ละหากสวนราชการนำสงอกสารอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันทีไกลุมงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. 
ประทับตรารับอกสารป็นสำคัญ 

  กรณีทีไผูຌสมัครทีไ Upload อกสาร ละหลักฐานเมครบถຌวน หรือเมถูกตຌอง 

สำนักงาน ก.พ. จะเมรับพิจารณา หากผูຌสมัครดังกลาวยังประสงค์จะสมัครคัดลือกพืไอรับทุน จะตຌองยกลิก
อกสารการสมัครดิม ดยผูຌสมัครสามารถยกลิกการสมัครดิมเดຌทีไ http://register.ocsc.go.th ดยขຌา 

สูระบบ ิLog in) ลือกหัวขຌอ ประวัติหลักสูตร หัวข ຌอย อย ทุนสำหรับผู ຌเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌา
ฝຄกอบรมจากสถาบัน฿นตางประทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ิพิไมติมี ลือก ยกลิกอกสารการ
สมัคร ละดำนินการ Upload อกสารการสมัคร฿หม 

 ๑. วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

  สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดลือกผูຌสมัคร ฿นหัวขຌอตาง โ ดังนีๅ 
  ๑.ํ คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก ผูຌสมัครตຌองมีคุณสมบัติครบถຌวนตามทีไกำหนด 
฿นขຌอ ๏ ของประกาศรับสมัครฉบับนีๅ 
  ๑.๎ หลักสูตรทีไเดຌรับการตอบรับป็นหลักสูตรฝຄกอบรมทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลละสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาล฿นการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกำลังคนภาครัฐ ฿หຌสอดคลຌอง 

ตามผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎์ ป ิพ.ศ. ๎๑๒์ - ๎๑๓๕ี 
  ๑.๏ ลำดับของผูຌสมัครคัดลือก ซึไงเดຌสงอกสาร ละหลักฐานตามทีไกำหนด฿นขຌอ ๐.๏ 
เดຌถูกตຌอง ครบถຌวน ิหากเมถูกตຌอง หรือเมครบถຌวนจะเมเดຌรับการพิจารณาี ผูຌสมัครกอนจะเดຌรับการพิจารณา
฿หຌเดຌรับทุนกอน ดยถือวันทีไสงอกสารการสมัครขຌาสูระบบ ิPublishี ป็นสำคัญ 

   กรณีทีไผูຌสมัครยกลิกอกสารการสมัคร ละ Upload อกสารการสมัคร฿หม 
ผูຌสมัครดังกลาวจะเดຌรับการจัดลำดับการสมัคร฿หม ดยถือวันทีไสงอกสารการสมัครขຌาสูระบบ (Publish) 

ครั้งหลังสุดป็นสำคัญ 

 ๒. การประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 

  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน ทาง website 

ของสำนักงาน ก.พ. ทีไ www.ocsc.go.th/scholarship  หัวขຌอ ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ หัวขຌอยอย  
ทุนฝຄกอบรม ละลือก ทุนสำหรับผู ຌเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาฝຄกอบรมจากสถาบัน฿นตางประทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ิพิไมติมี ละจะจຌง ฿หຌผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทราบดยตรง พรຌอมทัๅงมีหนังสือ
จຌงเปยังสวนราชการของผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดຌวย 

 ๓. การยืนยันการรับทุน 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองยืนยันการรับทุนภาย฿น ํ์ วันนับจากวันทีไประกาศรายชืไอผูຌมสีิทธิ
เดຌรับทนุ 

 ๔. การทำสัญญา 



- ๑ - 

 

 ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ๕. งืไอนเขการรับทุน 

                ๕.ํ ผู ຌเด ຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐานการเดຌรับอนุญาต฿หຌลาฝຄกอบรมจากหัวหนຌา 

สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐจຌาสังกัด฿หຌสำนักงาน ก.พ. กอนดินทางเปฝຄกอบรม 

 ๕.๎ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองเปฝຄกอบรม ณ ประทศ฿ดประทศหนึไงพียงประทศดียว 

 ๕.๏ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองนำความรูຌ ทักษะ ละประสบการณ์จากการอบรมมา฿ชຌ฿นภารกิจ/
ครงการ/งาน ฿นรืไองทีไกีไยวขຌองกับการปรับปลีไยนเปสู การป็นรัฐบาลดิจิทัล ทีไเดຌรับมอบหมาย ดยสนอ
หนวยงานตຌนสังกัด ละสำนาสง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ภาย฿น ํ ป ภายหลังจากดินทางกลับถึงประทศเทย 

 ํ์. กำหนดการดินทาง 

  ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองดินทางเปฝຄกอบรมภาย฿นดือนกันยายน พ.ศ. ๎๑๒๏ มิฉะนัๅน 

จะถูกพิกถอนการ฿หຌทุน 

 ํํ. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  ํํ.ํ เมมีหนังสืออนุญาต฿หຌลาฝຄกอบรมจากหัวหนຌาสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐจຌาสังกัด  
   ํ .ํ๎  หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

   ํํ.๏ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม 
หรือเมประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

   ํํ.๐ ป็นผูຌขาดคุณสมบัติตามขຌอ ๏ 

   ํํ.๑ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปฝຄกอบรม 

   ํํ.๒ เมสามารถดินทางเปฝຄกอบรม ภาย฿นดือนกันยายน พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

      

       (ลงชื่อ)            

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๎๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๎๑๒๏ 
 

ิลงชืไอี                 ศรีสมร  กสิศิลป์ 
 

 (นางศรสีมร  กสิศิลป์) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  

ลขาธิการ ก.พ. 

      

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



อกสารนบ
รายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

1 กระทรวงการคลัง
2 กรมธนารักษ์
3 กรมบัญชีกลาง
4 กรมศุลกากร
5 กรมสรรพสามิต
6 กรมสรรพากร
7 ส านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวสิาหกิจ
8 ส านักงานบริหารหนีๅสาธารณะ
9 ส านักงานศรษฐกิจการคลัง
10 ส านักงานความรวมมือพัฒนาศรษฐกิจกับประทศพืไอนบຌาน (องค์การมหาชน)
11 กระทรวงการตางประทศ
12 กระทรวงการทองที่ยวละกีฬา
13 กรมพลศึกษา
14 กรมการทองทีไยว
15 กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์
16 กรมพัฒนาสังคมละสวสัดิการ
17 กรมกิจการผูຌสูงอายุ
18 กรมสงสริมละพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ
19 กรมกิจการดใกละยาวชน
20 กรมกิจการสตรีละสถาบันครอบครัว
21 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
22 กระทรวงกษตรละสหกรณ์
23 กรมการขຌาว
24 กรมชลประทาน
25 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
26 กรมประมง
27 กรมปศุสัตว์
28 กรมพัฒนาทีไดิน
29 กรมวชิาการกษตร



อกสารนบ
รายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

30 กรมสงสริมการกษตร
31 กรมสงสริมสหกรณ์
32 กรมหมอนเหม
33 ส านักงานการปฏรูิปทีไดินพืไอกษตรกรรม
34 ส านักงานมาตรฐานสินคຌากษตรละอาหารหงชาติ
35 ส านักงานศรษฐกิจการกษตร
36 กรมฝนหลวงละการบินกษตร
37 ส านักงานพัฒนาการวจิัยการกษตร (องค์การมหาชน)
38 สถาบันวจิัยละพัฒนาพืๅนทีไสูง (องค์การมหาชน)
39 ส านักงานพิพิธภณัฑ์กษตรฉลิมพระกียรติพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว (องค์การมหาชน)
40 กระทรวงคมนาคม
41 กรมทาอากาศยาน
42 กรมการขนสงทางบก
43 กรมจຌาทา
44 กรมทางหลวง
45 กรมทางหลวงชนบท
46 ส านักงานนยบายละผนการขนสงละจราจร
47 กรมการขนสงทางราง
48 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติละสิ่งวดลຌอม
49 กรมควบคุมมลพิษ
50 กรมทรัพยากรทางทะลละชายฝัດง
51 กรมทรัพยากรธรณี
52 กรมทรัพยากรนๅ า
53 กรมทรัพยากรนๅ าบาดาล
54 กรมปຆาเมຌ
55 กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม
56 กรมอุทยานหงชาติ  สัตวป์ຆา ละพันธุพ์ืช
57 ส านักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
58 ส านักงานพัฒนาศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)



อกสารนบ
รายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

59 องค์การบริหารจัดการกຍาซรือนกระจก (องค์การมหาชน)
60 กระทรวงดจิิทัลพ่ือศรษฐกิจละสังคม
61 กรมอุตุนิยมวทิยา
62 คณะกรรมการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
63 ส านักงานสถิติหงชาติ
64 ส านักงานสงสริมศรษฐกิจดิจิทัล
65 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
66 ส านักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
67 กระทรวงพลังงาน
68 กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์พลังงาน
69 กรมชืๅอพลิงธรรมชาติ
70 กรมธรุกิจพลังงาน
71 ส านักงานนยบายละผนพลังงาน
72 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
73 กระทรวงพาณชิย์
74 กรมการคຌาตางประทศ
75 กรมการคຌาภาย฿น
76 กรมจรจาการคຌาระหวางประทศ
77 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
78 กรมพัฒนาธรุกิจการคຌา
79 กรมสงสริมการคຌาระหวางประทศ
80 ส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา
81 ศูนย์สงสริมศิลปาชีพระหวางประทศ (องค์การมหาชน)
82 สถาบันวจิัยละพัฒนาอัญมณีละครืไองประดับหงชาติ (องค์การมหาชน)
83 กระทรวงมหาดไทย
84 กรมการปกครอง
85 กรมการพัฒนาชุมชน
86 กรมทีไดิน
87 กรมปງองกันละบรรทาสาธารณภยั



อกสารนบ
รายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

88 กรมยธาธกิารละผังมือง
89 กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
90 กระทรวงยุตธิรรม
91 กรมคุมประพฤติ
92 กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพ
93 กรมบังคับคดี
94 กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน
95 กรมราชทัณฑ์
96 กรมสอบสวนคดีพิศษ
97 ส านักงานกิจการยุติธรรม
98 สถาบันนิติวทิยาศาสตร์
99 ส านักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามยาสพติด
100 ส านักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ
101 สถาบันพืไอการยุติธรรมหงประทศเทย (องค์การมหาชน)
102 ส านักอนุญาตตุลาการ
103 กระทรวงรงงาน
104 กรมการจัดหางาน
105 กรมสวสัดิการละคุຌมครองรงงาน
106 กรมพัฒนาฝีมือรงงาน
107 ส านักงานประกันสังคม
108 สถาบันสงสริมความปลอดภยั อาชีวอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นการท างาน (องค์การมหาชน)
109 กระทรวงวัฒนธรรม
110 กรมการศาสนา
111 กรมศิลปากร
112 กรมสงสริมวฒันธรรม
113 ส านักงานศิลปวฒันธรรมรวมสมัย
114 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
115 ศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
116 หอภาพยนตร์



อกสารนบ
รายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

117 ศูนย์คุณธรรม
118 กองทุนพัฒนาสืไอปลอดภยัละสรຌางสรรค์
119 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยละนวัตกรรม
120 กรมวทิยาศาสตร์บริการ
121 ส านักงานปรมาณูพืไอสันติ
122 ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ
123 สถาบันมาตรวทิยาหงชาติ
124 ส านักงานคณะกรรมการนยบายวทิยาศาสตร์ ทคนลยีละนวตักรรมหงชาติ
125 ส านักงานสภานยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยละนวตักรรมหงชาติ
126 ส านักงานคณะกรรมการสงสริมวทิยาศาสตร์ วจิัยละนวตักรรม (สกสว.)
127 ส านักงานนวตักรรมหงชาติ (องค์การมหาชน)
128 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
129 ส านักงานคณะกรรมการวจิัยหงชาติ
130 ส านักงานพัฒนาทคนลยีอวกาศละภมูิสารสนทศ (องค์การมหาชน)
131 สถาบันทคนลยีนิวคลียร์หงชาติ (องค์การมหาชน)
132 สถาบันวจิัยดาราศาสตร์หงชาติ (องค์การมหาชน)
133 สถาบันวจิัยสงซินครตรอน (องค์การมหาชน)
134 สถาบันสารสนทศทรัพยากรนๅ าละการกษตร (องค์การมหาชน)
135 ศูนย์ความปຓนลิศดຌานชีววทิยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
136 กระทรวงศึกษาธิการ
137 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
138 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
139 ส านักงานสภาการศึกษา
140 รงรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
141 สถาบันสงสริมการสอนวทิยาศาสตร์ละทคนลยี
142 สถาบันระหวางประทศพืไอการคຌาละการพัฒนา
143 สถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ
144 ส านักงานลขาธกิารคุรุสภา
145 ส านักงานคณะกรรมการสงสริมสวสัดิการละสวสัดิภาพครูละบุคลากรทางการศึกษา



อกสารนบ
รายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

146 กระทรวงสาธารณสุข
147 กรมการพทย์
148 กรมควบคุมรค
149 กรมการพทย์ผนเทยละการพทย์ทางลือก
150 กรมวทิยาศาสตร์การพทย์
151 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
152 กรมสุขภาพจิต
153 กรมอนามัย
154 ส านักงานคณะกรรมการอาหารละยา
155 รงพยาบาลบຌานพຌว (องค์การมหาชน)
156 สถาบันวคัซีนหงชาติ (องค์การมหาชน)
157 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
158 สถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข
159 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรຌางสริมสุขภาพ
160 ส านักงานหลักประกันสุขภาพหงชาติ
161 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพหงชาติ
162 สถาบันการพทย์ฉุกฉินหงชาติ
163 กระทรวงอุตสาหกรรม
164 กรมรงงานอุตสาหกรรม
165 กรมสงสริมอุตสาหกรรม
166 กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร
167 ส านักงานคณะกรรมการอຌอยละนๅ าตาลทราย
168 ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
169 ส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม
170 ส านักนายกรฐัมนตรี
171 กรมประชาสัมพันธ์
172 ส านักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค
173 ส านักงานรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
174 ส านักงานสงสริมละการจัดประชุมละนิทรรศการ (องค์การมหาชน)



อกสารนบ
รายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

175 องค์การบริหารการพัฒนาพืๅนทีไพิศษพืไอการทองทีไยวอยางยัไงยืน (องค์การมหาชน)
176 ส านักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ (องค์การมหาชน)
177 สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน)
178 สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีไดิน (องค์การมหาชน)
179 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
180 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย
181 ส านักงานสงสริมวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
182 ส านักงานกองทุนหมูบຌานละชุมชนมืองหงชาติ
183 ส านักลขาธกิารนายกรัฐมนตรี
184 ส านักลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
185 ส านักขาวกรองหงชาติ
186 ส านักงบประมาณ
187 ส านักงานสภาความมัไนคงหงชาติ
188 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
189 ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
190 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
191 ส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
192 ส านักงานคณะกรรมการสงสริมการลงทุน
193 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายดนภาค฿ตຌ
194 ส านักงานสภาทีไปรึกษาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
195 ส านักงานพระพุทธศาสนาหงชาติ
196 ส านักงานคณะกรรมการพิศษพืไอประสานงานครงการอันนืไองมาจากพระราชด าริ
197 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
198 ส านักงานต ารวจหงชาติ
199 ส านักงานลขาธกิารสภาผูຌทนราษฎร
200 วฒิุสภา
201 ส านักงานตรวจงินผนดิน
202 ส านักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
203 ส านักงานคณะกรรมการการลือกตัๅง



อกสารนบ
รายชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

204 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
205 ส านักงานศาลปกครอง
206 ส านักงานศาลยุติธรรม
207 สถาบันพระปกกลຌา
208 ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนหงชาติ
209 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ
210 ส านักงานคณะกรรมการก ากับละสงสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั
211 ส านักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการฟอกงิน
212 ส านักงานอัยการสูงสุด
213 สถาบันทคนลยีปງองกันประทศ (องค์การมหาชน)
214 ส านักงานผูຌตรวจการผนดิน
215 ส านักงานทรัพยากรนๅ าหงชาติ


