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ประกาศส านักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล 
ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based) 
--------------------------------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือรับทุนรัฐบำลไป
ฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุนสนับสนุนควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐ Function – based) ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ (๙) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยทุนของรัฐบำล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกำศรับสมัคร
คัดเลือก ก ำหนดวิธีกำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ทุนที่รับสมัคร   
  ทุนสนับสนุนตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร จ ำนวน ๔๐ ทุน (รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี)้ 
 

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

 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช านาญการ 
หรือ ช านาญการพิเศษ ในส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุน  
  ๓.๒ เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี 
  ๓.๓ มีอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
  ๓.๔ มีควำมรู้ภำษำอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่ำงประเทศได้ 
  ๓.๕ เป็นผู้ที่ส่วนรำชกำรที่สังกัดเห็นว่ำมีควำมสำมำรถเพียงพอ สมควรจะได้รับกำรพัฒนำ 
ให้มคีวำมรู้เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะกลับมำเป็นก ำลังส ำคัญของส่วนรำชกำร 
  ๓.๖ หำกผู้สมัครเคยไปศึกษำหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบำล (ก.พ.) มำแล้ว ต้องกลับมำ
ปฏิบัติรำชกำรแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

 
 

(ส าเนา) 



๒ 

  ๓.๗ เป็นผู้ที่มีระยะเวลำส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรมเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ เท่ำ ของระยะเวลำที่ไปฝึกอบรม 
 

 ๔.  การรับสมัครคัดเลือก 
  ๔.๑ ให้ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุนก ำหนดวัน เวลำรับสมัครคัดเลือก และด ำเนินกำร
รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรในสังกัดทีม่ีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด 
  ๔.๒  ข้ำรำชกำรที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องลงทะเบียนทำงอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำน ก .พ . ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษำต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนส ำหรับ
ข้ำรำชกำร/บุคลำกรภำครัฐ (ทุนฝึกอบรม)” หัวข้อย่อย “ทุนสนับสนุนควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐ Function – based ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐” และ download แบบแสดงควำมจ ำนงสมัคร
คัดเลือกและแบบฟอร์มอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกำรสมัคร 
  ๔.๓ เอกสำร หลักฐำนที่จะต้องน ำไปยื่นสมัครคัดเลือก ณ ส่วนรำชกำรที่สังกัด 
   (๑) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำขนำด 
๑ x ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๑ รูป ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
   (๒) ส ำเนำปริญญำบัตร หรือส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียนตลอดหลักสูตร
(Transcript of Records) ในระดับปริญญำตรี 
   (๓) หนังสืออนุญำตและรับรองควำมเหมำะสมในกำรสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุนจำก
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๕ 
   (๔) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
   (๕) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
   (๖) ส ำเนำผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ DIFA TES ในทักษะกำรอ่ำน (Reading) และกำรฟัง (Listening) หรือประเภท 
Practical test (ฝึกอบรม/ดูงำน) หรือ TOEFL ประเภท paper-based หรือ internet-based หรือ IELTS หรือ
ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมินควำมสำมำรถทำงภำษำของ
สหภำพยุโรป หรือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  
    ทั้งนี้ ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐) 
    ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง” พร้อมทั้ง
ลงชื่อ และวันที่ก ำกับไว้ด้วย  
  ๔.๔ ในกำรสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจำกเอกสำร และ
หลักฐำนแล้ว ถ้ำปรำกฏภำยหลังว่ำผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ในกำรสมัครรับทุนครั้งนี้ 

 

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


๓ 

 ๕.  การด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  ๕.๑  ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพื่อรับทุนรัฐบำล  
ตำมควำมต้องกำรของกระทรวง กรม หรือหน่วยงำนของรัฐ 
  ๕.๒  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบำลฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกจำกเอกสำรหลักฐำน และตัดสินปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกและ
ปัญหำอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกำศรับสมัคร ถ้ำปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครคัดเลือก
ผู้ใดมคีุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครจะถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครรับทุนครั้งนี ้
  ๕.๓ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรภำครัฐเพื่อรับทุนรัฐบำลฯ จะประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ๕.๔  ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุน แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัครเพ่ือท ำหน้ำที่
พิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือก 

 ๖.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
  ๖.๑  ให้คณะกรรมกำรกลั่นกรองผู้สมัคร ซึ่งแต่งตั้งโดยส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรทุน
ตำมข้อ ๕.๔ ท ำหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสม สมควรที่จะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับมำ
เป็นก ำลังส ำคัญของส่วนรำชกำร จำกใบสมัคร เอกสำร และหลักฐำนต่ำง ๆ รวมทั้ง อำจพิจำรณำทดสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถ และ/หรือประเมินควำมเหมำะสมของผู้สมัครคัดเลือก และประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้
ผู้สมัครคัดเลือกทรำบ 
  ๖.๒  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของสถำบันกำรต่ำงประเทศ
เทวะวงศ์วโรปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ประเภท DIFA TES ในทักษะกำรอ่ำน (Reading) และกำรฟัง 
(Listening) หรือประเภท Practical test (ฝึกอบรม/ดูงำน) หรือ TOEFL ประเภท paper–based หรือ 
internet–based หรือ IELTS หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ CEFR 
โดยผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)  
  ๖.๓  ให้ส่วนรำชกำรแจ้งรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมที่
ก ำหนดในข้อ ๖.๒ จ ำนวนเท่ำกับจ ำนวนทุนที ่ได้รับกำรจัดสรร และรำยชื่อผู ้ผ่ำนกำรคัดเลือกส ำรองได้ใน
จ ำนวนไม่เกิน ๒ เท่ำของจ ำนวนทุน พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ และส ำเนำผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ ไปยังกลุ่มงำนบริหำรกำรสอบทุน ศูนย์สรรหำและเลือกสรร ส ำนักงำน ก.พ. ๔๗/๑๑๑ ถนนติวำนนท์ 
ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีส่ง
ทางไปรษณีย์ ส านักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ และ
หากส่วนราชการน าส่งเอกสารเอง ส านักงาน ก.พ. จะถือวันที ่กลุ ่มงานสารบรรณ ส านักงาน ก.พ. 
ประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา 

 
 



๔ 

  ๖.๔ กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน จะพิจำรณำตำมหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 
   ๖.๔.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุน เป็นผู้ที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของสถำบันกำรต่ำงประเทศ
เทวะวงศ์วโรปกำร DIFA TES ที่ระดับไม่ต่ ำกว่ำ B1 ในทักษะกำรอ่ำน (Reading) และกำรฟัง (Listening) หรือ
ประเภท Practical test ที่ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ หรือ TOEFL ที่ไม่ต่ ำกว่ำ ๔๕๐ คะแนน (paper-based) 
๔๒ คะแนน (internet–based) หรือ IELTS ที่ระดับไม่ต่ ำกว่ำ ๔.๕ หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษอื่น ๆ 
ที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำระดับ B1 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ CEFR 
   ๖.๔.๒ ผู้มีสิทธิได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข เป็นผู้ที่มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของ
สถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ DIFA TES ในทักษะกำรอ่ำน (Reading) 
และกำรฟัง (Listening) หรือประเภท Practical test (ฝึกอบรม/ดูงำน) หรือ TOEFL ประเภท paper-based 
หรือ internet–based หรือ IELTS หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ 
CEFR ทีไ่มถ่ ึงหลักเกณฑต์ำมข้อ ๖.๔.๑ และจะต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมข้อ ๖.๔.๑ จึงจะสำมำรถ
เดินทำงไปฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศได้ 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน การรายงานตัวและการอบรม 
๗.๑ กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนจะประกำศรำยชื่อเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับทุน

เท่ำนั้น ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษำต่อ/ฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนส ำหรับ
ข้ำรำชกำร/บุคลำกรภำครัฐ (ทุนฝึกอบรม)” หัวข้อย่อย “ทุนสนับสนุนควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐ Function – based ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐” และส ำนักงำน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้ง
ไปยังส่วนรำชกำรของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย 

๗.๒ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรำยงำนตัวเพ่ือยืนยันกำรรับทุนและเข้ำรับกำรอบรมตำมที่
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด

๗.๓ กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิกำรรับทุน ถูกเพิกถอนกำรให้ทุน หรือขำดคุณสมบัติที่
จะรับทุน จะพิจำรณำประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในล ำดับส ำรองเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 

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

 ๙.  เงื่อนไขการรับทุน 
  ๙.๑  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตให้ลำฝึกอบรมจำกหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดให้ส ำนักงำน ก.พ. ก่อนเดินทำงไปฝึกอบรม 
  ๙.๒  ลักษณะของหลักสูตรฝึกอบรมต้องเป็นหลักสูตรปกติ (Full-time) ที่มีกำรฝึกอบรม
ต่อเนื่อง และมิใช่หลักสูตรฝึกอบรมทำงไกล 
  ๙.๓  ระยะเวลำของหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ ๕ วัน และไม่เกิน ๓ เดือน 
  ๙.๔  เป็นหลักสูตรฝึกอบรม ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว 
  ๙.๕  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรที่ ก.พ. ก ำหนด และไม่อนุญำตให้
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรฝึกอบรมเป็นอย่ำงอ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทุนฝึกอบรม  

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


๕ 

  ๙.๖  ผู้ได้รับทุนจะต้องเขียนบทควำมเป็นภำษำไทยเกี่ยวกับควำมรู้และประสบกำรณ์ที่
ได้รับจำกกำรฝึกอบรม และข้อเสนอแนวทำงกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในงำนเสนอต่อส่วนรำชกำรที่สังกัดและส ำเนำ
ส่งให้ส ำนักงำน ก.พ. ภำยใน ๒ สัปดำห์ หลังจำกเดินทำงกลับถึงประเทศไทย 
 

 ๑๐.  ก าหนดการเดินทาง 
    ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเดินทำงไปฝึกอบรมภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ มิฉะนั้น
จะถูกเพิกถอนกำรให้ทุน 
 

 ๑๑.  การเพิกถอนการให้ทุน 
  ก.พ. จะพิจำรณำเพิกถอนกำรให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หำกเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  ๑๑.๑   ไม่มีหนังสืออนุญำตให้ลำฝึกอบรมจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด 
  ๑๑.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยกำรรำยงำนตัว และกำรท ำสัญญำตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
  ๑๑.๓ เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมำตรฐำน หรือไม่เหมำะสม หรือไม่
ประพฤติตนตำมแนวทำงท่ี ก.พ. ก ำหนด 
  ๑๑.๔   หลีกเลี่ยง หรือพยำยำมหลีกเลี่ยงก ำหนดกำรเดินทำงไปฝึกอบรม  
 ๑๑.๕   ไม่สำมำรถเดินทำงไปฝึกอบรมภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่   ๒๐  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

(ลงชื่  (ลงชื่อ)  พัชรภำกร  เทวกุล 

               (หม่อมหลวงพัชรภำกร  เทวกุล) 
         รองเลขำธิกำร ก.พ. ปฏิบัติรำชกำรแทน 

             เลขำธิกำร ก.พ. 
 
 
 
 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 

 



เอกสำรแนบ 
 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based 

(ทุนสนับสนุนตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร) 
จ านวน ๔๐ ทุน      

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
 

1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ  

Policy Evaluation ต่ำงประเทศ ๑ 

  

2 กรมปศุสัตว์ World Veterinary Education in Production Animal Health (WVEPAH) 
Chicken 

สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี   ๑ 
  

3 กรมพัฒนำที่ดิน Disaster Risk management and Environmental Assessment for 
Spatial Planning 

สหรัฐอเมริกำ  
ประเทศในภูมิภำคยุโรป  

๑ 
  

4 ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
และอำหำรแห่งชำติ 

Monitoring, Evaluation and Impact Assessment of Food and 
Nutrition Security Programmes 

รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ ๑ 
  

5 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร Lost Harvest and Wasted Food  
(กำรจัดกำรกำรสูญเสียอำหำรจำกกำรเก็บเก่ียวและอำหำรที่ถูกทิ้งจำกกำร
บริโภค) 

ประเทศในภูมิภำคยุโรป  ๑ 

  

6 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม Transport Policy and Planning and/or Transport Project Appraisal สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ 
ประเทศในภูมิภำคยุโรป  

๑ 
  



-๒- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based 

(ทุนสนับสนุนตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร) 
จ านวน ๔๐ ทุน      

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
 

7 กรมท่ำอำกำศยำน Safety Management System Implementation สำธำรณรัฐสิงค์โปร์ ๑ 
  

8 กรมท่ำอำกำศยำน Security Risk and Crisis Management Course สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ๑ 
  

9 กรมกำรขนส่งทำงบก กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรขนส่งด้วยแบบจ ำลองกำรขนส่ง(Transport Model) สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ 
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 
รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ 
รำชอำณำจักรเดนมำร์ก 

๑ 

  

10 กรมทำงหลวง Public Private Partnerships (กำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐและเอกชน) สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร 
ประเทศในภูมิภำคยุโรป  

๑ 
 

  

11 กรมทำงหลวงชนบท หลักสูตรที่เกี่ยวกับวิศวกรรมงำนทำง (Highway Engineering) ต่ำงประเทศ ๑ 
  

12 กรมทำงหลวงชนบท หลักสูตรที่เกี่ยวกับวิศวกรรมกำรขนส่ง (Transportation Engineering) ต่ำงประเทศ ๑ 
  



-๓- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based 

(ทุนสนับสนุนตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร) 
จ านวน ๔๐ ทุน      

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
 

13 ส ำนักงำนนโยบำยและแผน 
กำรขนส่งและจรำจร 

Traffic Management สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ 
ประเทศในภูมิภำคยุโรป 
สำธำรณรัฐสิงค์โปร์ ญี่ปุ่น 

๑ 

  

14 กรมทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝั่ง  

กำรฝึกอบรมสัตวแพทย์ทำงทะเล  Seavet Clinical Training / Marvet 
Training (เวชศำสตร์สัตว์ทะเล กำรจัดกำรสัตว์, กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม, 
อำยุรศำสตร์ปลำ สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เต่ำทะเล สิงโตทะเล แมวน้ ำ วอลรัส 
และนกเพนกวิน เทคนิคกำรวินิจฉัยต่ำง ๆ โรคติดต่อสู่คน) 

สหรัฐอเมริกำ ๑ 

15 กรมทรัพยำกรน้ ำ   กำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำร เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Integrated Water Resources Management 
as a tool for Adaptation to Climate Change)  

สหรัฐอเมริกำ 
ประเทศในภูมิภำคยุโรป  
เครือรัฐออสเตรเลีย    

๑ 

16 กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล Water and Environmental Policy Making รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ 
เครือรัฐออสเตรเลีย 

๑ 

17 กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ  
และพันธุ์พืช 

อนุสัญญำ CITES : กำรด ำเนินงำนตำมอนุสัญญำ CITES 
และกำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำ (Training on CITES Implementation and Wildlife 
Conservation) 

ต่ำงประเทศ ๑ 



-๔- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based 

(ทุนสนับสนุนตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร) 
จ านวน ๔๐ ทุน      

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
 

18 ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

Environmental Administration with Community Participation ต่ำงประเทศ ๑ 

๑๙ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ Advanced Quantitative Data Analysis (กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณขั้นสูง) สหรำชอำณำจักร ๑ 

๒๐ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ Advanced Survey Data Analysis and Survey Experiments  
(กำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำรวจขั้นสูง และกำรทดสองส ำรวจ) 

สหรำชอำณำจักร ๑ 

๒๑ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน 

Environmental & Water Studies  สหรัฐอเมริกำ ๑ 

๒๒ กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน 

Renewable Energy : Policy and Development สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ๑ 

๒๓ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ Entrepreneurship Courses/ International / Business Operations & 
Management /  Global Business Management Courses 

สหรัฐอเมริกำ  
ประเทศในภูมิภำคยุโรป 

๑ 



-๕- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based 

(ทุนสนับสนุนตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร) 
จ านวน ๔๐ ทุน      

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
 

๒๔ กรมกำรปกครอง Conflict Resolution Peace and Reconciliation Studies / Peace and 
Conflict Studies / Conflict Resolution / Peace Operations / 
International Conflict Analysis / Negotiation / Conflict Management 
/ Alternative Dispute Resolutions / Peace Keeping / Peace Building 

สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ  
สหรำชอำณำจักร ประเทศใน
ภูมิภำคยุโรป เครือรัฐออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 

๑ 

๒๕ กรมกำรพัฒนำชุมชน Informal Sector Enterprise, Entrepreneurship  & Local Economic 
Development 

ญี่ปุ่น ๑ 

๒๖ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น นโยบำยสำธำรณะ เน้นทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ต่ำงประเทศ ๑ 

๒๗ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เน้นทำงกำรปกครองท้องถิ่น ต่ำงประเทศ ๑ 

28 ส ำนักงำน ป.ป.ส. Drugs, Policy and Public Health สหรัฐอเมริกำ  
เครือรัฐออสเตรเลีย 

๑ 

๒๙ กรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน 

ILO Maritime Labour Academy Track 1 : Training of Trainers and Maritime 
Inspectors in Application of the ILO Maritime Labour Convention , 2006 

สำธำรณรัฐอิตำลี  ๑ 



-๖- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based 

(ทุนสนับสนุนตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร) 
จ านวน ๔๐ ทุน      

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
 

๓๐ กรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน 

Gender Equality and Results - Based Management สำธำรณรัฐอิตำลี  ๑ 

31 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร Food Safety / Food Analysis สหรัฐอเมริกำ  
ประเทศในภูมิภำคยุโรป  
ประเทศในภูมิภำคเอเชีย 

๑ 

32 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 

กำรจัดท้องฟ้ำจ ำลองและกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำ สหรัฐอเมริกำ ๑ 

๓๓ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 

Global Challenges in Reproductive Health: Evidence and Tools for 
Programme Implementation 

สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ๑ 

๓๔ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 

Improving the Quality of Healthcare Services in Resource Poor 
Settings 

สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ๑ 

๓๕ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กำรวิจัยและพัฒนำสมุนไพร หรือ ยำจำกสมุนไพร สำธำรณรัฐประชำชนจีน ๑ 



-๗- 

รายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based 

(ทุนสนับสนุนตำมควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร) 
จ านวน ๔๐ ทุน      

หน่วยที่ ส่วนราชการ หลักสูตร ประเทศ จ านวนทุน 
 

๓๖ กรมสุขภำพจิต Psychiatry เน้นทำง Suicide / Psychiatric Recovery/Rehabilitation 
/Addiction/Depression/Schizophrenia/Forensic Psychiatry/ 
Intellectual Disability/Autism/ Adolescent Mental Health/Delayed 
Development/Alcohol Used Mental Health Problem/ Geriatric 
Mental Health/ Trauma and Crisis Mental Health /Alternative 
Psychiatry/ Transcultural Service 

สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ 
แคนำดำ ประเทศในภูมิภำคยุโรป 
เครือรัฐออสเตรเลีย  

๑ 

๓๗ กรมอนำมัย Holistic Nutrition แคนำดำ ๑ 

๓๘ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ 

PIC/S Expert Circle on Active Pharmaceutical Ingredients ต่ำงประเทศ ๑ 

๓๙ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ 

Governance & Food Safety in International Food Chain รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ ๑ 

๔๐ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม Chemical Risk Assessment ญี่ปุ่น ๑ 

 


