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ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง 
ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 

ประจําปี 2557 
- - - - - - - - - - - - - - 

 

 ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงท่ี
กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (9) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมท้ังกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ทุนท่ีรับสมัครสอบ  จํานวน  55  หน่วย  รวม  89  ทุน  
  (รายละเอียดของทุนแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย 1)   

 

 2. กําหนดช่วงเวลาการให้ทุน   แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
  2.1  ระยะท่ี 1 ให้ทุนรัฐบาลเพ่ือศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามโครงสร้างหลักสูตร ท้ังนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี 
  2.2   ระยะท่ี 2 ให้ทุนรัฐบาลเพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศ ตามเง่ือนไข
ท่ี ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ในส่วนราชการเดิมท่ีได้รับการบรรจุ 
 

 3.  ข้อผูกพันในการรับทุน 

  3.1  เม่ือสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะท่ี 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุนในส่วนราชการท่ี ก.พ. กําหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาท่ีได้รับทุน    
  3.2  กรณีท่ีผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาท่ีได้ทําไว้กับสํานักงาน 
ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนท่ีได้จ่ายไปแล้วท้ังสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้
เป็นเบ้ียปรับอีกด้วย 
  3.3   ในระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนระยะท่ี 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องพัฒนาข้อเสนอ  
เชิงนโยบายท่ีเก่ียวกับการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบของผู้ได้รับทุน หรืองานสําคัญอ่ืนของส่วนราชการ  
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 4. เง่ือนไขการให้ทุนระยะท่ี 2 เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาโท   
4.1 ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

  4.2  ผู้ได้รับทุนต้องพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบของ
ผู้ได้รับทุน หรืองานสําคัญอ่ืนของส่วนราชการ และได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการ โดยมีความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท้ังนี้ ส่วนราชการอาจขอขยายระยะเวลาได้ แต่ระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน 3 ปี โดยเสนอให้ ก.พ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเป็นกรณี ๆ ไป รวมท้ังมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต้ังแต่ระดับดีมากข้ึนไป และเสนอ ก.พ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 
  ท้ังนี้ ส่วนราชการจะเป็นผู้ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผู้ได้รับทุนในการศึกษาต่อ    
ในหรือต่างประเทศ 
  4.3  ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการท่ี ก.พ. กําหนดเป็นเวลา 2 เท่า
ของระยะเวลาท่ีรับทุน 
  4.4  รายละเอียดภารกิจและงานท่ีจะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษาสําหรับ
หน่วยทุนต่างๆ ตามเอกสารแนบท้าย 2 
 

 5.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

  5.1   ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    5.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 3) และเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะตามท่ีกําหนดไว้ในทุนแต่ละหน่วยตามเอกสารแนบท้าย 1  
    5.1.2  เป็นผู้ท่ีจะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศในปีการศึกษา 
2557 (ต้ังแต่ มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป) ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามท่ีกําหนด
ในคุณสมบัติเฉพาะแต่ละหน่วยทุน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาท่ีผ่านมาในระดับปริญญาตรี
ไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือ 3.00 และเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ปริญญาตรี ไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามท่ีได้กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุนตามเอกสารแนบท้าย 1 (ในระบบการวัดผล 
ท่ีคิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 70.00 หรือ 75.00 หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ 
และมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันท่ีปิดรับสมัคร (วันท่ี 7 มกราคม 2557)  

    ผู้สมัครสอบท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาท่ีผ่านมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้  
มีผลการเรียนเทียบได้กับผลการเรียนท่ีกําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง 
จะถือว่าไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้ 
 

  5.2   เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนท่ีมีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน 
  5.3  เป็นผู้ท่ีมีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี 
  5.4  สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือรับ 
ทุนรัฐบาล ฯ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 
2501 และตามความในข้อ 6 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
 
 
 



- ๓ - 

 

 

 6.  การรับสมัครสอบ 
            6.1  ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได ้ในเว ็บไซต์ของสําน ักงาน ก.พ.          
ท่ี http://www.ocsc.go.th หรือ http://uis.ocsc.go.th พร้อมท้ังสามารถพิมพ์แบบฟอร์มท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
จากเว็บไซต์ดังกล่าวได้  

       6.2  กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร 
    6.2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึง       
7 มกราคม 2557 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 
      (1)   เปิดเว็บไซต์  http://uis.ocsc.go.th 
      (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี
กําหนด ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
      (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น 
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 

                                  ในกรณีที ่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ 
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วไม่ได้   
                                 6.2.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เฉพาะท่ีเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี 9 ธันวาคม 2556 ถึง 8 มกราคม 2557 
ภายในเวลาทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 
    6.2.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย 
                      (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ หน่วยละ 100 บาท 
      (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 
      ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
    6.2.4 ผู้สมัครสอบท่ีชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ 
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงิน ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชําระเงิน 
ได้ภายหลังการชําระเงิน 7 วัน  
    6.2.5 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
    6.2.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ     
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  
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  6.3  เอกสาร หลักฐานท่ีต้องย่ืนในวันสอบข้อเขียน 
    (1)  ใบสมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
    (2)   หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาสําหรับใช้ในการสมัครสอบเพื่อรับทุน
รัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 
    (3) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษา
ท่ีผ่านมา จํานวน 1 ชุด 
    (4)  หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามแบบฟอร์มท่ี 
ก.พ. กําหนด จํานวน 1 ฉบับ 
    (5)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
    (6)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หนังสือ
รับรองผลการเรียน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
        สําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันท่ี ระบุเลขประจําตัวสอบ 
กํากับไว้มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ ให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ นามสกุล และ
เลขประจําตัวสอบไว้ท่ีหน้าซอง 
      6.4  ในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ 
จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
       6.5  ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละ 2 หน่วยทุน 
  6.6  ผู้ท่ีได้สมัครสอบไว้แล้ว จะขอเพ่ิม ถอน หรือขอเปลี่ยนหน่วยทุนท่ีสมัครสอบไว้ไม่ได้ 

       6.7 การสอบข้อเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน จะดําเนินการสอบ 
ท่ีสนามสอบกรุงเทพมหานครและ/หรือปริมณฑล    

       6.8 ผู้สมัครสอบท่ีเป็นผู้พิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย     
ทางกายหรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2537) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกให้ในวันสอบตามท่ีแจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบในวันสมัครสอบ และตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
เห็นสมควร 
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 7.  การแต่งตั้งกรรมการเก่ียวกับการสอบ 

  7.1  ก.พ. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน
เล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล 

  7.2   คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ฯ จะแต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ
ประจําวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
  7.3  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ฯ จะกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
วางระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบและปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการ
สอบแข่งขันท่ีไม่ขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผู้ได้รับทุนแทน  

  7.4  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร
สอบแข่งขัน ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน   
 

 8.   การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบ 
  สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและ
วิธีการสอบในวันท่ี 23 มกราคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://uis.ocsc.go.th หัวข้อการประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ 
วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบและวิธีการสอบ 
 

 9.   การสอบและเกณฑ์การตัดสิน 
       9.1  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลกัสูตร โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
    9.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ   
      - Vocabulary and Expressions 
      -  Error Recognition 
      -  Reading Comprehension 
    9.1.2 วิชาความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการ 
             ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล โดยการให้แปลความ 
ตีความ สรุปความ อ่านจับประเด็นจากข้อความ หรือบทความ แก้ปัญหาข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์หาแนวโน้ม
หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปได้จากข้อมูล เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม 

 9.1.3 การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน 
      จะประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้สมัครเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการรับราชการและไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พ้ืนความรู้ท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความต้ังใจจริง ทัศนคติต่อการรับราชการและ
การรับทุน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม การบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์
และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM)  
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  9.2  ผู้ท่ีมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนแต่ละหน่วยทุน ต้องสอบ
ผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
    9.2.1 สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ โดยต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
ของผู้เข้าสอบท้ังหมด 
    9.2.2 สอบผ่านวิชาความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการ โดยต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของผู้เข้าสอบท้ังหมด 
         9.2.3  ได้คะแนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 
ตามท่ีกําหนดในข้อ 9.2.1 และ 9.2.2 เรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยคัดไว้จํานวนไม่เกิน 5 เท่าต่อ 1 ทุน 
ยกเว้น ทุนหน่วยใดมีจํานวน 2 - 4 ทุน ให้คัดไว้จํานวนไม่เกิน 3 เท่าของจํานวนทุน หรือไม่เกิน 2 เท่า หากมีจํานวน
ต้ังแต่ 5 ทุนข้ึนไป  

  9.3  ผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละหน่วยทุนจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพ่ือรับทุนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 

  9.4  ผู้สอบแข่งขันได้ท่ีได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนสูงสุด     
มีสิทธิได้รับทุนก่อนผู้สอบแข่งขันได้ท่ีได้คะแนนตํ่ากว่าลงมาตามลําดับ 
  9.5  ในกรณีท่ีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับ
ทุนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ท่ีได้คะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถท่ัวไปเชิงวิชาการสูงกว่าเป็น 
ผู้มีสิทธิได้รับทุนก่อน ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้ง และให้ผู้ท่ีได้คะแนนสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษสูงกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนก่อน 

  9.6  ผู้สอบแข่งขันได้ท่ีมีสิทธิได้รับทุนหลายหน่วยทุน จะได้รับทุนท่ีได้เลือกไว้เป็นลําดับแรก
ในใบสมัครสอบก่อน และเม่ือมีสิทธิได้รับทุนหน่วยใดแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนท่ีเหลือ 
  9.7  คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก ฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มี
สิทธิได้รับทุนเท่านั้น 

  9.8  ผู้มีสิทธิได้รับทุนรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโดยมิได้แจ้งให้สํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน 
  9.9  ถ้าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติท่ี 
จะรับทุน จะพิจารณาให้ผู้ท่ีได้คะแนนในลําดับถัดไปของทุนหน่วยนั้น และยังมิได้รับทุนในการสอบครั้งเดียวกันนี้
เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน ท้ังนี้ ต้องภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 

  9.10 กรณีท่ีทุนหน่วยใดไม่มีผู้สมัครสอบหรือไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
แข่งขันและคัดเลือก ฯ อาจพิจารณาให้ผู้สอบแข่งขันได้จากทุนหน่วยอ่ืนท่ีมีคุณวุฒิอย่างเดียวกันเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
ทุนแทน 
 

 10.  การรายงานตัวและการอบรม 
  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
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 11.   การทําสัญญา 

         ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด  
 

 12.   การรับเงินทุน 
   ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุน เม่ือทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว หากภายหลังผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์
การรับทุน หรือถูกเพิกถอนการให้ทุน จะต้องชดใช้เงินทุนท่ีได้จ่ายไปแล้วท้ังสิ้น และยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า
ของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบ้ียปรับอีกด้วย รายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ตามเอกสารแนบท้าย 4  
 

 13.   แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญระหว่างการรับทุนรัฐบาล และระหว่างการปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุน 
   ผู้ได้รับทุนจะได้รับการพัฒนาท่ีสําคัญ เช่น การฝึกงานในส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง การพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ เพ่ือสร้างความพร้อมในการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา การจัดทําแผน 
การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น  
 

 14.  การเพิกถอนการให้ทุน 
      ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   14.1 ไม่สําเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 หรือเม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว่า 3.00 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ยกเว้น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.75 
หรือร้อยละ 70 หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
    14.2  หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามท่ีสํานักงาน 
ก.พ. กําหนด 
       14.3   เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

       14.4  ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีเกิน 1 ปี 

   14.5  ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 
(ลงชื่อ)               วิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์         
 

(นายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ์) 
รองเลขาธิการ ก.พ. 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวกําไล  อ่างแก้ว) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 



 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
จํานวน

ทุน 
51001 กรมประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ 
1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 

1 

51002 สํานักงาน ก.พ.  นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

2 

51003 สํานักงาน ก.พ.  นิติกรปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

2 

51004 สํานักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

3 

51005 สํานักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

1 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 1 



๒ 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ 
ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

จํานวน
ทุน 

51006 สํานักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 

2 

51007 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

นิติกรปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

1 

51008 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 

1 

51009 สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

3 

51010 สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

2 



๓ 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ 
ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

จํานวน
ทุน 

51011 สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 

1 

51012 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

2 

51013 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

1 

51014 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

1 

51015 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นิติกรปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

1 

51016 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 

1 
 



๔ 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ 
ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

จํานวน
ทุน 

51017 สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ 

นักการข่าวปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

1 

51018 กรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

3 

51019 กรมสรรพากร นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

3 

51020 กรมสรรพากร นักวิชาการสรรพากร
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

3 

51021 กรมสรรพากร นิติกรปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

1 

51022 กรมสรรพากร นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

2 



๕ 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ 
ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

จํานวน
ทุน 

51023 กรมราชทัณฑ์ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
    หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

2 

51024 กรมบังคับคดี  นิติกรปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

2 

51025 กรมบังคับคดี นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

2 

51026 สํานักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง 

เศรษฐกรปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

3 

51027 สํานักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง 

เศรษฐกรปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 

2 



๖ 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ 
ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

จํานวน
ทุน 

51028 กรมชลประทาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโยธา  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
    วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
 

1 
 

51029 กรมชลประทาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หรือ 
    ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
    วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
 

1 

51030 กรมชลประทาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
    วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
 

1 

51031 กรมชลประทาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
    วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
 

2 



๗ 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ 
ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

จํานวน
ทุน 

51032 กรมชลประทาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโยธา   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
    วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
 

2 

51033 กรมปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางผสมพันธุ์สัตว์ ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 

1 

51034 กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
    การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา 
 

2 

51035 กรมปศุสัตว์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเคมี   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

1 

51036 กรมปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

1 



๘ 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
จํานวน

ทุน 

51037 กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
    การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา 
 

1 

51038 กรมปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

1 

51039 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
    การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา 
 

1 

51040 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

1 

51041 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

1 

 



๙ 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
จํานวน

ทุน 

51042 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

นักเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
    เทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์ 
 

1 

51043 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

1 

51044 กรมธนารักษ์ นักวิชาการกษาปณ์
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหะการและวัสดุ    
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

1 

51045 กรมธนารักษ์ นักวิชาการกษาปณ์
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ    
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

1 

51046 กรมทางหลวงชนบท วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
    วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
 

5 

 



๑๐ 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
จํานวน

ทุน 

51047 กรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่น 

นักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 
 

1 

51048 กรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่น 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 
 

3 

51049 กรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่น 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 
 

1 

51050 กรมการปกครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
 

2 

51051 กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 
 

1 

51052 กรมการปกครอง นิติกรปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 
 

2 

 



๑๑ 
 

รายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
จํานวน

ทุน 

51053 กรมทางหลวง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา    
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
    วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 

1 

51054 กรมทางหลวง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา    
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 2.75 
4. ก่อนได้รับการบรรจุในส่วนราชการในตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
    วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
 

1 

51055 กรมพินิจ          
และคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

1. เป็นผู้ที่จะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 
2. เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า 3.00 
 

2 

 



 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51001 กรมประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
2. รวบรวมข้อมูล จัดทําและบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
    สื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการกําหนด มาตรการด้านความมั่นคง ปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีป้องกัน  
    การกระทําที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ 
4. จัดทําคู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ใช้งานระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
5. ควบคุมดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
6. ตรวจสอบข้อมูลและนําข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูลข่าวกลาง 
7. บริหารจัดการคลังข้อมูลและฐาน ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. เตรียมข้อมูลตามผลการวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งข้อมูลที่ได้รับการร้องขอ เพื่อสามารถตอบสนอง  
    ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
9. ให้คําปรึกษาแนะนําการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน 
 

51002 สํานักงาน ก.พ.  นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนของข้าราชการในต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
    ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทํารายงานระบบการจ่ายบํานาญของข้าราชการในประเทศต่างๆเปรียบเทียบกับระบบ 
    การจ่ายบํานาญของประเทศไทย 

เอกสารแนบท้าย 2 



๒ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51003 สํานักงาน ก.พ.  นิติกรปฏิบัติการ 1. ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการในเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์  
    และร้องทุกข์ รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการ  
    บริหารราชการ และการดําเนินคดีของหน่วยงาน 
2. ศึกษาวิจัยเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นต่อคณะกรรมพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพื่อค้นหาสาเหตุจากการ 
    กระทําความผิดของข้าราชการจนถูกลงโทษ และค้นหาสาเหตุแห่งการร้องทุกข์ว่า เกิดจากการปฏิบัติหรือการไม่ 
    ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาอย่างไร และสาเหตุดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับ กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ที่ออกตามความ 
    ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
3. ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
    ถึงความสอดคล้องกับระบบคุณธรรมที่บัญญัติในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
4. นําผลการวิจัยนี้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาสร้างช่องทางดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจ 
    หน้าที่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามความในมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 

51004 สํานักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ 

1. วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนองบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
2. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบประมาณแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
 



๓ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51005 สํานักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ 

1. วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนองบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
2. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบประมาณแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
 

51006 สํานักงบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติการ 

1. วิเคราะห์และจัดทําข้อเสนองบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
2. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบประมาณแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 
 

51007 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

นิติกรปฏิบัติการ 1. กํากับและดูแลการใช้กฎหมายในรัฐวิสาหกิจ 
2. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ 
3. ให้คําปรึกษาและตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ 
 

51008 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

1. วิเคราะห์และปรับปรุงเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 
2. นําเสนอแนวคิดและออกแบบระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่สอดคล้องกับภารกิจกรม 
3. พัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
4. ติดตามประเมินผลการใช้งานระบบ 



๔ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51009 สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. ด้านเศรษฐกิจ ศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในทุกมิติ เช่นมิติด้านการเงิน การคลัง อุปสงค์ อุปทาน   และ   
    การต่างประเทศ เพื่อประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจที่สามารถสนับสนุนการเสนอเชิงนโยบาย โดยใช้แบบจําลองต่างๆ ทั้งยังมีหน้าที่ 
    พัฒนาปรับปรุงแบบจําลองทางเศรษฐกิจและเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือเชิงปริมาณโดยเฉพาะการวิเคราะห์อนุกรมเวลา  
    ให้มีความทันสมัย วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจ ศักยภาพการผลิตโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และผลกระทบเชิงนโยบาย ศึกษาวิเคราะห์ 
    นโยบายการเงินความสัมพันธ์ระหว่างการเงินและระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการให้ความเห็น 
    ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
2. ด้านสังคม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
    และการสร้างความเป็นธรรมสังคมที่ให้ความสําคัญกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ทุกคนโดยเฉพาะคนในระดับฐานราก  
    รวมทั้งการปรับโครงสร้างสังคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เกิดจากรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดจากการรูปแบบ 
    สังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น รูปแบบการจัดการสวัสดิการ การให้บริการสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งการติดตาม 
    ความก้าวหน้าและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการกําหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์/ประเด็น 
    การพัฒนาสังคม 
3. ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์สถานการณ์การค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีความตกลงการค้า 
    เสรีกับไทยทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน ตลอดจนศึกษา  
    ติดตามและวิเคราะห์นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญของประเทศคู่ค้าและคู่แข่งที่ 
    สําคัญเพื่อนําไปสู่การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการค้า และการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    
    ของประเทศ  
4. ด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
    และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกําหนดยุทธศาสตร์ประเทศในระยะยาว แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนา และข้อเสนอในการแก้ไข 
    ปัญหาวิกฤติของประเทศจากภัยธรรมชาติในระยะยาวและวางแผนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
5. ด้านติดตามและประเมินผล ศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนงาน/โครงการต่างๆ โดยใช้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

51010 สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

51011 สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 



๕ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51012 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. วิเคราะห์และจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคมและความมั่นคง 
2. จัดทําร่างมติคณะรัฐมนตรีและตอบข้อหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
 

51013 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. วิเคราะห์และจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคมละความมั่นคง 
2. จัดทําร่างมติคณะรัฐมนตรีและตอบข้อหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 

51014 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. ติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 
2. จัดทํารายงานผลการติดตาม และผลการประเมินแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

51015 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นิติกรปฏิบัติการ 1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นปัญหาข้อ 
    กฎหมายที่กระทรวงกรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
2. จัดทําร่างมติคณะรัฐมนตรีและตอบรับข้อหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 
 

51016 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

1. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบ  
    อิเล็กทรอนิกส์ 
2. งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวกับภารกิจคณะรัฐมนตรี และงานจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ 
    รักษาความปลอดภัย 
 

51017 สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ 

นักการข่าวปฏิบัติการ 1. จัดทํารายงานสถานการณ์ต่างประเทศสําคัญตามห้วงเวลารายงานข่าวกรองเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี ตลอดจนข้อมูล 
    ข่าวกรองพื้นฐาน (area study และ country study) และประมาณการณ์ข่าวกรอง 
2. เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งภายใน-ภายนอกสํานักข่าวกรองแห่งชาติ รวมถึงพบปะสนทนา   
    กับหน่วยข่าวมิตรประเทศ 
3. บรรยายสรุปสถานการณ์สําคัญแก่ผู้บังคับบัญชา 
 



๖ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51018 กรมสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 1. นําเสนอแนวคิดในการปรับปรุงงานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. การนําเสนอแนวคิดและการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการกํากับดูแลและตรวจสอบภาษี 
3. วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบภาษีของต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 

51019 กรมสรรพากร นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 1. นําเสนอแนวคิดในการปรับปรุงงานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. การนําเสนอแนวคิดและการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการจัดเก็บภาษีและการคืนภาษี 
3. วิเคราะห์ระบบการจัดเก็บภาษีต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 

51020 กรมสรรพากร นักวิชาการสรรพากร
ปฏิบัติการ 

1. การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีอากรให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ หลักกฎหมาย 
2. กฎหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี 
2. การนําเสนอแนวคิดและจัดทําแผนปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษีและการคืนภาษี 
3. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระบบการจัดเก็บภาษีอากรต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 

51021 กรมสรรพากร นิติกรปฏิบัติการ 1. การวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภาษีอากรให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร 
2. การวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง และคําพิพากษา เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ  
    ปฏิบัติงานคดี การบังคับทางปกครอง การสืบสวนและการตรวจค้น 
3. วิเคราะห์และเสนอความเห็นงานพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากรหลายที่มีประเด็น ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายยุ่งยาก  
    ซับซ้อน 
4. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบข้อกฎหมายของต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 

51022 กรมสรรพากร นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

1. การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้ายการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ และการประเมินผลงานบุคลากร 
2. การวิเคราะห์งานขององค์กร การกําหนดหน้าที่งาน การประเมินค่างาน การกําหนดสมรรถนะที่ต้องการและการจัด 
    โครงสร้างตําแหน่งงาน 
3. กางวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมสรรพากร 
4. การวิเคราะห์ กําหนดและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ 
5. ศึกษา การบริหาร และพัฒนาบุคลากรของ ต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 



๗ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51023 กรมราชทัณฑ์ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ 1. โครงการปรับปรุงเรือนจํา/ทัณฑสถานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขัง 
2. โครงการมาตรฐานด้านการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยในเรือนจํา 
3. โครงการการพัฒนามาตรฐานด้านการจําแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
4. โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในเรือนจํา 
5. มอบหมายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

51024 กรมบังคับคดี  นิติกรปฏิบัติการ 1. เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วผู้ได้รับทุนรัฐบาล จะได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
    (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี) 
2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และการวางทรัพย์ 
3. บทบาทสําคัญของนักเรียนทุนรัฐบาลจะต้องมีหน้าที่ในการพัฒนากฎหมายตามนโยบายของกรมบังคับคดี 
4. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลโดยมุ่งหวังให้สนองตอบต่อการ 
    เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์เพื่ออํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 
 

51025 กรมบังคับคดี นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

1. เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วผู้ได้รับทุนรัฐบาล จะได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
    ปฏิบัติการ 
2. ปฏิบัติงานการคลัง การเงินการบัญชีที่เกี่ยวกับการบังคับคดี และการคํานวณและเฉลี่ยทรัพย์ลูกหนี้ 
3. ทําหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในสํานวนคดีและจัดทําบัญชีรับ – จ่ายในการบังคับคดีตามกฎหมาย  
    หลักฐานทางการเงินต่างๆ ของลูกหนี้ในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีแบ่งทรัพย์สินในการบังคับคดีล้มละลาย และการชําระบัญชีตามคําสั่งศาล 
5. ดําเนินการจัดการติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย 
6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงิน การคลังบัญชีเงินในคดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๘ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51026 สํานักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง 

เศรษฐกรปฏิบัติการ 1. การเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านระบบการเงินและสถาบันการเงิน  
2. การเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการคลัง 
3. การวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจมหภาค 
4. การเสนอแนะนโยบายด้านการออม การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน 
5. การเสนอแนะและออกแบบนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
6. ติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 

51027 สํานักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง 

เศรษฐกรปฏิบัติการ 1. การเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านระบบการเงินและสถาบันการเงิน  
2. การเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการคลัง 
3. การวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจมหภาค 
4. การเสนอแนะนโยบายด้านการออม การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน 
5. การเสนอแนะและออกแบบนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
6. ติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 

51028 กรมชลประทาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 1. วิเคราะห์ จัดทําเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและจัดทําความสําคัญในการจัดทําแผนงาน  
    และขอตั้งงบประมาณปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการชลประทานและระบบกระจายน้ําในไร่นา 
2. บริหารแผนงานและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. รวบรวมสถิติและจัดทําฐานข้อมูลด้านปรับปรุงบํารุงรักษา 
4. วิเคราะห์หาอัตราราคางานปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 
5. ติดตาม ประเมินผล การปรับปรุงโครงการชลประทาน และการรายงานผลต้นทุนการผลิต 
6. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนางานปรับปรุงโครงการชลประทาน 
7. ให้คําปรึกษา กํากับ เสนอแนะทางด้านวิศวกรรม และถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิควิชาการด้านโครงการชลประทาน 
 



๙ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51029 กรมชลประทาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. ร่างยุทธศาสตร์พัฒนากรมชลประทาน 
2. งานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ําและการชลประทาน 
3. การศึกษาป้องกัน และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
4. งานจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่างๆในขั้นตอนการเตรียมโครงการ 
 

51030 กรมชลประทาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. คํานวณ ออกแบบและเขียนแบบเขื่อนเก็บกักน้ําและอาคารประกอบของโครงการอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
    และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามเขตพื้นที่สํานักชลประทานที่ ๑ – ๑๗ และสํานักโครงการขนาดใหญ่ เช่น   
    เขื่อน เก็บกักน้ํา เขื่อนทดน้ํา เขื่อนระบายน้ํา เขื่อนป้องกันน้ําท่วม ท่อส่งน้ําเข้าคลอง (Canal Outlet) ท่อระบายน้ํา 
    ลงลําน้ําเดิม (River Outlet) ทางระบายน้ําล้นใช้งาน (Service Spillway) ทางระบายน้ําล้นฉุกเฉิน (Emergency  
    Spillway) เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ถนนท้ายเขื่อน ถนนเข้าโครงการ การปรับปรุงฐานรากเขื่อนในชั้นดินฐานราก 
2. ร่วมแก้ไข เพื่อให้โครงการที่ออกแบบดําเนินไปตามเป้าหมาย 
 

51031 กรมชลประทาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. คํานวณ ออกแบบและเขียนแบบวางโครงการชลประทานทั้งระบบส่งน้ําระบายน้ําและอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กโครงการ 
    อันเนื่องมาจากพระราชดําริตามเขตพื้นที่สํานักชลประทานที่ ๑ – ๑๗ ประกอบด้วยอาคารหัวงาน เช่นเขื่อนทดน้ํา 
    ฝายทดน้ํากับอาคารในระบบส่งน้ํา และระบายน้ํา คลองส่งน้ํา คลองระบายน้ํา ระบบส่งน้ําด้วยท่อ การออกแบบเพื่อ 
    ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การป้องกันตลิ่งการก่อสร้างสระเก็บน้ําและการปรับปรุงโครงสร้างชลประทานต่างๆ 
2. ร่วมแก้ไข เพื่อให้โครงการที่ออกแบบดําเนินไปตามเป้าหมาย 
 

51032 กรมชลประทาน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 1. วิเคราะห์, วางแผนการบริหารจัดการน้ํา โดยใช้แบบจําลองหรือเครื่องมือที่เหมาะสม 
2. ประยุกต์ใช้หรือพัฒนาแบบจําลองสําหรับการบริหารจัดการน้ํา/การจําลองสถานการณ์น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    ทั้งในระดับกลุ่มน้ําและระดับโครงการ 
3. ศึกษาพัฒนา ระบบในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
 



๑๐ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51033 กรมปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การสร้างพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และการจัดการฟาร์ม 
2. ศึกษา วิจัย เพื่อกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อการรับรองและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ 
 

51034 กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ ผลิตและขยายพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี ตลอดจนการจัดการ   
    ด้านระบบสืบพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ป่า หรือสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ 
2. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการผลิตตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ สําหรับย้ายฝากในปศุสัตว์ของเกษตรกร  
    และหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 
3. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการกลางของธนาคารเชื้อพันธุ์ (GenBank) และวิจัยศึกษาเพื่อสืบค้นความสัมพันธ์ของสาย 
    พันธุ์สัตว์ (Phylogenetic tree) เพื่อพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ป่า สัตว์หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์และการดัดแปลง 
    พันธุกรรม 
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนา ระบบสารสนเทศทางชีวภาพ ( Bioinformatics ) ด้านปศุสัตว์ เพื่อการนําไปสู่ การจดสิทธิบัตร  
    รับรองพันธุ์และพันธุกรรม เพื่อการอนุรักษ์ และคุ้มครองพันธุกรรมปศุสัตว์ไทย 
 

51035 กรมปศุสัตว์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1. ศึกษา ปฏิบัติงานทดสอบและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการวิเคราะห์ด้านชีวเคมีและพิษวิทยาในการตรวจสอบคุณภาพใน 
    อาหารสัตว์ด้านสารพิษเชื้อราสารพิษจากสิ่งมีชีวิตและสารพิษในพืช 
2. จัดทําแผนวิจัยและโครงการพัฒนาการทดสอบด้านชีวเคมีและพิษวิทยาในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 
3. รับผิดชอบดําเนินโครงการตามที่เสนอพร้อมประเมินผลโครงการและนําไปใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการทดสอบคุณภาพ 
    อาหารสัตว์ในหน่วยงาน 
 

51036 กรมปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การสร้างพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และการจัดการฟาร์ม 
2.  พัฒนาปรับปรุง และขยายพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการฟาร์ม  
    ระบบการผลิต และการส่งเสริมการปศุสัตว์ 
3.  พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เพื่อเผยแพร่ความรู้  
    ด้านการปศุสัตว์ 
 



๑๑ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51037 กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ -  สังกัดกลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนายสัตวแพทย์  
    ด้านการวิจัย และงานที่เกี่ยวข้องกับไวรัสวิทยาในสัตว์ พันธุศาสตร์ย้อนรอย 

51038 กรมปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การสร้างพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และการจัดการฟาร์ม 
2. พัฒนาปรับปรุง และขยายพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการฟาร์ม ระบบการผลิต  
    และการส่งเสริมการปศุสัตว์ 
 

51039 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 1. ศึกษาวิจัยโดยนําความรู้เกี่ยวกับเซลล์ต้นกําเนิด (Stem Cell) มาใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาทางการแพทย์
2. ศึกษาวิจัยโดยมุ่งเน้นเพื่อทดแทน ซ่อม  เสริม และฟื้นฟูเซลล์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค เช่น โรคกลุ่ม  
    cardiovalscular, musculoskeleton และ retinitis pigmentosa  

51040 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติการ 

1. ศึกษาวิจัยด้าน Environmental Toxicology  
2. ศึกษาวิจัย ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพประชาชน 
3. ศึกษาวิจัยเพื่อค้นหา Biomarker ในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับสารพิษโลหะหนักจากสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการควบคุม ป้องกัน  
    แก้ปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 
 

51041 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติการ 

1. ศึกษาวิจัยภาวะสุขภาพของประชาชนจากการได้รับสารพิษจากสารเคมีในสิ่งแวดล้อม 
2. ตรวจยืนยันสารพิษที่เป็นสาเหตุการป่วยตายที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
3. ประเมินความเสี่ยงความเป็นพิษของสารเคมีต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหา 
 

51042 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

นักเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติการ 

-  งานวิจัยและพัฒนาด้าน Biomarkers เพื่อค้นหา Biomarkers ชนิดใหม่ที่มีความไวและความจําเพาะต่อโรคสําคัญต่างๆ  
    สําหรับนําไปพัฒนาการตรวจวินิจฉัย และการวิจัยเพื่อศึกษา drug targets สําหรับพัฒนาวิธีทดสอบที่จําเพาะต่อการ 
    ค้นหาสารต้นแบบทางยา พรอ้มทั้งนําผลการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการ แพทย์และวิธีทดสอบต่างๆ โดย 
    มุ่งเน้นด้าน 
    1. การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยวินิจฉัยชนิด early diagnosis  เพื่อพัฒนาชุดทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา   
    2. การพัฒนาวิธีทดสอบและวิเคราะห์ในระดับ mRNA  
    3. การพัฒนาเภสัชภัณฑ์เพื่อสุขภาพสําหรับป้องกันและรักษาโรค 
 



๑๒ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51043 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 1. ทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
2. วิจัย ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือต้นแบบ เพื่อใช้ในการวัด ทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
3. ประเมินเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
4. ร่างและกําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
5. พัฒนางานด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

51044 กรมธนารักษ์ นักวิชาการกษาปณ์
ปฏิบัติการ 

1. งานศึกษาวิจัยปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. งานศึกษาวิจัยเพื่อหาโลหะใหม่ๆสําหรับผลิตเหรียญกษาปณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
3. งานวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต รวมทั้งงานบริหารคุณภาพการผลิต 
 

51045 กรมธนารักษ์ นักวิชาการกษาปณ์
ปฏิบัติการ 

1. งานศึกษาวิจัยปรับปรุงกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2. งานศึกษาวิจัยเพื่อหาโลหะใหม่ๆสําหรับผลิตเหรียญกษาปณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
3. งานวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต รวมทั้งงานบริหารคุณภาพการผลิต 
 

51046 กรมทางหลวงชนบท วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. งานบูรณะและบํารุงรักษาทางหลวงชนบท 
2. งานบูรณะและบํารุงรักษาสะพาน 

 
51047 กรมส่งเสริม       

การปกครองท้องถิ่น 
นักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นปฏิบัติการ 

1. งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
2. งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
3. งานมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น 
4. งานประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
5. ปฏิบัติโครงการ/งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

 



๑๓ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51048 กรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่น 

นักวิเคราะห์นโยบาย      
และแผนปฏิบัติการ 

1. งานด้านการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
2. งานด้านการส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
3. งานด้านการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม 
4. ปฏิบัติโครงการ/งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

51049 กรมส่งเสริม       
การปกครองท้องถิ่น 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

1. งานด้านมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
2. งานด้านมาตรฐานโครงสร้างและอัตรากําลัง 
3. งานด้านมาตรฐานคุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
4. งานด้านการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
5. งานด้านทะเบียนประวัติ 
6. งานด้านสวัสดิการและบําเหน็จความชอบ 
7. งานด้านการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น 
8. ปฏิบัติโครงการ/งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

51050 กรมการปกครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

1. วิเคราะห์และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนของกรมการปกครอง  
2. ปรับปรุง แก้ไข และให้คําปรึกษาด้านระบบงานทะเบียนแก่ส่วนภูมิภาค 
 

51051 กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง
ปฏิบัติการ 

 1. วิเคราะห์และการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมการปกครอง  
 2. วางแผนงานและโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับงบประมาณ  
 3. กํากับดูแลภาพรวมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของที่ทําการปกครองจังหวัดและที่ทําการปกครองอําเภอ 
     ทั่วประเทศ 

51052 กรมการปกครอง นิติกรปฏิบัติการ 1. วิเคราะห์กฎหมาย กฎ กฎระเบียบ คําสั่ง และคําพิพากษาเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัตงิาน 
     คดีทางปกครองการสบืสวน และการตรวจค้น 
2. วิเคราะห์และเสนอความเห็นงานพิจารณาอุทธรณ์ทางปกครองหลายที่มีประเด็น ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
    ยุ่งยาก ซับซ้อน 
 

 
 



๑๔ 
 

ภารกิจและงานที่จะมอบหมายผู้ที่รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2557  

หน่วยที่ ส่วนราชการ ตําแหน่ง ภารกิจและงานที่จะมอบหมายภายหลังจากสําเร็จการศึกษา 

51053 กรมทางหลวง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. วางแผนดําเนินการก่อสร้างสะพาน ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง   
2. บริหาร กํากับและควบคุมโครงการก่อสร้างสะพาน ซึ่งดําเนินการโดยการจ้างเหมาให้ถูกต้องตามแบบและข้อกําหนด 
3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เรื่องต่าง ๆ พัฒนารูปแบบวิธีการก่อสร้างและเทคนิคที่ 
    ทันสมัยมาใช้ พัฒนาระบบการบริหารงานบํารุงรักษาสะพาน 
4. ศึกษาวิเคราะห์วิธีการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพานและท่ออุโมงค์  

51054 กรมทางหลวง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. วางแผนการดําเนินการงาน ประสานงานเกี่ยวกับโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ และวางแผนสรรหาบริษัทวิศวกรที่ 
    ปรึกษาและบริษัทผู้รับจ้าง 
2. ดําเนินการบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ เงื่อนไขของสัญญาและสอดคล้อง  
    กับระเบียบแบบแผน 
3. ดําเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาและวิศวกรที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ อีกทั้งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
    แบบนานาชาติ 
4. ติดตามตรวจสอบสัญญาจ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้รับเหมาโดยวิธีนานาชาติ และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
    ด้วยเงินกู้และเงินช่วยเหลือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา 
5. อํานวยการและประสานงานโครงการเงินช่วยเหลือและให้ข้อมูลรายละเอียดของสัญญา ข้อกําหนดของแหล่งเงินกู้ 
    และเงินช่วยเหลือต่างๆ 
6. ประสานงาน แหล่งเงินทุน ทั้งเงินกู้ และเงินช่วยเหลือจากสถาบันการเงินทั้งในและนอกประเทศ 
 

51055 กรมพินิจ          
และคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
2. ประสานงานการพัฒนาบุคลากร 
3. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและอื่นๆ 

 



   

มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
 ผู ้ที ่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั ่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม     
ดังต่อไปนี้ 
 ก.  คุณสมบัติท่ัวไป 
      (1)   มีสัญชาติไทย 
      (2)    มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี 
      (3)    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ 
 ข.  ลักษณะต้องห้าม 
      (1)    เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง    
  (2)    เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
      (3)    เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (4)   เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
      (5)    เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
ในพรรคการเมือง 
       (6)    เป็นบุคคลล้มละลาย 
      (7)    เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (8)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
      (9)    เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอ่ืน 
     (10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
     (11)  เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ 
 

 ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)   
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี 
                                               

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

เอกสารแนบท้าย 3 



เอกสารแนบท้าย ๔ 
 

งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล 
ท่ีศึกษาวิชาในประเทศไทย 

เริ่มใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2551 
 

หน่วย : บาท 
หลักสูตรภาษาไทย 

                                                                                                           ปริญญาตรี 
 1.   ค่าใช้จ่ายประจําเดือน เหมาจ่าย ปีละ 120,000.00 
  (รวมค่าประกันสุขภาพ เดือนละ 10,000 บาท) 
 2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ปีละ   24,000.00 
 3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ปีละ     6,500.00 
        รวม                  150,500.00 
 
 
 
 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 
               ค่าใช้จ่ายประจําเดือน  เดือนละ 10,000.00 บาท  ประกอบด้วย 
 ค่าท่ีพัก  ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว    9,400.00 บาท 
 ค่าประกันสุขภาพ      600.00  บาท 
                                    รวม  10,000.00 บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
งบประมาณค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล 

ท่ีศึกษาวิชาในประเทศไทย 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2551 

 
หน่วย : บาท 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ-นานาชาติ 
 ปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก 
 1.  ค่าใช้จ่ายประจําเดือน เหมาจ่าย ปีละ 120,000.00 120,000.00 
  (รวมค่าประกันสุขภาพ เดือนละ 10,000 บาท) 
 2. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ปีละ 300,000.00 300,000.00   
 3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ปีละ    13,000.00   26,000.00 
   รวม 433,000.00   446,000.00 
 
 
 โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 
               ค่าใช้จ่ายประจําเดือน  เดือนละ 10,000.00 บาท  ประกอบด้วย 
   ค่าท่ีพัก  ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว    9,400.00 บาท 
   ค่าประกันสุขภาพ           600.00  บาท 
                                   รวม  10,000.00 บาท   
 
 

 

 

 


