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ประกาศสํานักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ�าหน�าที่ของรัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลญี่ปุ$น  

The Young Leaders’ Program (YLP) (School of Government) 
ประจาํป<การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

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

     ด�วย สํานักงาน ก.พ. ได�รับแจ�งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจําประเทศไทยว%า ในป'การศึกษา 
๒๕๖๐ (๒๐๑๗) รัฐบาลญ่ีปุ"นประสงค4จะให�ทุนการศึกษาแก%ข�าราชการพลเรือนสามัญ ระยะเวลาการศึกษา ๑ ป' 
ระหว%างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดต%อไปนี้ 
 

 ๑.  ทุนที่รับสมัคร ทุนรัฐบาลญี่ปุ"นเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Public Administration 
หรือ Public Policy ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ"น 
 

๒.   คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัคร 
         ผู�มีสิทธิสมัครต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒.๑   เปVนข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีสังกัดส%วนราชการ หรือเจ�าหน�าที่ของรัฐที่สังกัด
หน%วยงานของรัฐ ตามเอกสารแนบ โดยเจ�าหน�าที่ของรัฐ หมายถึง ข�าราชการ พนักงาน เจ�าหน�าที่ซ่ึงปฏิบัติหน�าที่
ประจํามิได�รวมถึงผู�ปฏิบัติงานที่เปVนลูกจ�าง  
   ๒.๒   มีอายุไม%เกิน ๔๐ ป' (นับถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
   ๒.๓   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท%า และมีผลการศึกษาในเกณฑ4ดี 
หรือดีมาก 
   ๒.๔   มีประสบการณ4การทํางานในส%วนราชการ ไม%น�อยกว%า ๓ ป' (หากมีประสบการณ4 
๕ ป'ข้ึนไป จะได�รับการพิจารณาเปVนกรณีพิเศษ) 
   ๒.๕   มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได�คะแนนไม%ต่ํากว%า ๗๙ (iBT) หรือ ๕๕๐ (PBT) 
หรือ IELTS (Academic) ไม%ต่ํากว%า ๖.๐ ซ่ึงมีอายุไม%เกิน ๒ ป' นับถึงวันปfดรับสมัคร (วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
   ๒.๖   มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ4 
 

                 ๓.   การรับสมัคร  
         ๓.๑ การขอรับเอกสารการสมัคร ผู�ประสงค4จะสมัครขอรับใบสมัครและเอกสารต%าง ๆ 
ด�วยตนเองได�ที่กลุ%มงานบริหารการสอบทุน ศูนย4สรรหาและเลือกสรร อาคารสํานักงาน ก.พ. ชั้น ๘ สํานักงาน ก.พ. 



๒ 

 

ถนนติวานนท4 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ตั้งแตMบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยนํา
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามที่ระบุในข�อ ๒.๕ มาแสดงตMอเจ�าหน�าที่สํานักงาน ก.พ. 
เพ่ือขอรับใบสมัคร หรือหากผู�ใดไมMมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษข�างต�นแตMประสงค[จะสมัครเข�ารับการคัดเลือก 
ให�นําหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่กําหนดสอบภายในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๙ มาแสดงตMอเจ�าหน�าที่สํานักงาน ก.พ. แทน  
        ๓.๒   กําหนดการและวิธีการย่ืนใบสมัครคัดเลือก ผู�สมัครจะต�องกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครคัดเลือกให�ครบถ�วนและถูกต�อง พร�อมทั้งลงลายมือชื่อด�วยตนเอง และส%งใบสมัคร หลักฐานและ
เอกสารต%าง ๆ ไปท่ีกลุ%มงานบริหารการสอบทุน ศูนย4สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑  
ถนนติวานนท4 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ทางไปรษณีย[ลงทะเบียนดMวนพิเศษ (EMS) โดยสํานักงาน ก.พ. จะถือวันท่ีที่ทําการไปรษณีย4ต�นทาง
ประทับตรารับเอกสารเปVนสําคัญ และหากผู�สมัครนําส%งเอกสารเอง สํานักงาน ก.พ. จะถือวันท่ีที่กลุ%มงานสารบรรณ 
สํานักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเปVนสําคัญ  
                       ๓.๓ หลักฐานและเอกสารที่จะต�องสMงให�สํานักงาน ก.พ. มีดังนี้ 
    (๑)  ใบสมัคร (ตามแบบท่ีรัฐบาลญี่ปุ"นกําหนด) พร�อมติดรูปถ%ายภาพสี ๖x๔ ซ.ม.  
ซ่ึงถ%ายไว�ไม%เกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ชุด และสําเนาใบสมัครพร�อมติดรูปถ%ายภาพสี จํานวน ๔ ชุด  
    (๒)  สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ฉบับภาษาอังกฤษ
ที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา จาํนวน ๔ ชุด 
    (๓)  สํ าเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองสําเร็จการศึกษาฉบับ
ภาษาอังกฤษที่มีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรอง จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา จํานวน ๔ ชุด 
    (๔)  หนังสือรับรองจากผู�บังคับบัญชาโดยตรงจํานวน ๑ ท%าน (ตามแบบที่รัฐบาล
ญี่ปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา จํานวน ๔ ชุด 
    (๕)  หนังสือรับรองจากอาจารย4ที่ปรึกษาหรือผู�บังคับบัญชาจํานวน ๑ ท%าน  
(ตามแบบที่รัฐบาลญี่ปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา จํานวน ๔ ชุด  
    (๖)  ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบท่ีรัฐบาลญี่ปุ"นกําหนด) จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา
จํานวน ๔ ชุด 
    (๗)  เรียงความซ่ึงมีความยาวประมาณ ๓ หน�ากระดาษ A4 เก่ียวกับเหตุผลใน
การสมัคร แผนและเปnาหมายในอนาคต รวมทั้งความคาดหวังจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ จํานวน ๑ ชุด  
พร�อมสําเนา จํานวน ๔ ชุด 
    (๘)  สําเนาหนังสือเดินทางจํานวน ๕ ชุด (กรณีมีหนังสือเดินทางอยู%แล�ว) หรือ
สําเนาทะเบียนบ�านจํานวน ๕ ชุด หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๕ ชุด 



๓ 

 

    (๙)  สําเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว�ในข�อ ๒.๕ จํานวน ๕ ชุด หาก
ยังไม%มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ให�แจ�งต%อเจ�าหน�าท่ีสํานักงาน ก.พ. ว%าจะได�รับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ในวันที่เท%าใด ทั้งน้ีเพื่อเปVนข�อมูลประกอบการพิจารณาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจําประเทศไทย 
                            (๑๐)  คําตอบตามชุดคําถาม (Essay Questions) จํานวน ๑ ชุด พร�อมสําเนา
จํานวน ๔ ชุด 
           (๑๑)  หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน
จากหัวหน�าส%วนราชการต�นสังกัด โดยใช�แบบฟอร4ม สนง. ก.พ. ๕  
          (๑๒)  ประวัติส%วนตัวเปVนภาษาอังกฤษ (Curriculum Vitae)  
    * ในการกรอกเอกสารต%าง ๆ ขอให�จัดพิมพ4 หรือเขียนด�วยลายมือที่อ%านง%าย 
และให�กรอกเอกสารเปVนภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช�กระดาษขนาด A4 
 

  ๔.  วิธีการคัดเลือกผู�ได�รับทุน 
                  ๔.๑ สํานักงาน ก.พ. จะเสนอรายชื่อผู�สมัครไปที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจํา
ประเทศไทย 
   ๔.๒ ผู�ทรงคุณวุฒิจาก National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)  
จะเปVนผู�ประเมินใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต%าง ๆ และจะสัมภาษณ4ผู�มีคุณสมบัติครบถ�วน ณ ประเทศไทย
ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
   ๔.๓ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ"น ประจําประเทศไทย จะเสนอรายชื่อผู�ผ%านการคัดเลือกจาก
ข�อ ๔.๒ ไปยังคณะกรรมการ Young Leaders’ Program ประเทศญี่ปุ"น ซ่ึงจะเปVนผู�คัดเลือกผู�ได�รับทุนอีกคร้ังหน่ึง   
                     ๔.๔ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ "น ประจําประเทศไทย จะแจ�งผลการคัดเลือกไปยัง 
สํานักงาน ก.พ. และผู�ได�รับทุน ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
  

  ๕.  การเพิกถอนทุน 
   รัฐบาลญี่ปุ"นจะพิจารณาเพิกถอนการให�ทุนแก%ผู�ได�รับทุน หากเข�ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   ๕.๑ ต�องเข�ารับราชการทหาร ในระหว%างท่ีไปศึกษา  
   ๕.๒ ไม%สามารถเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ"นได�ตามวันที่มหาวิทยาลัยในประเทศ
ญี่ปุ"นกําหนด 
   ๕.๓ ได�ลงทะเบียนเรียนเปVนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ"น หรือ มีแผนท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียนในฐานะนักเรียนนานาชาติด�วยทุนส%วนตัว ในระหว%างท่ีได�รับทุนจาก GRIPS หรือ ในขณะที่
กําลังศึกษาอยู% 
   ๕.๔ พ�นจากการเปVนข�าราชการพลเรือนสามัญในช%วงเวลาระหว%างการสมัครคัดเลอืก 
หรือก%อนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามที่ได�รับทุน 
   ๕.๕ ผู�ได�รับทุนส%งหลักฐาน และเอกสารที่ใช�ในการสมัครที่เปVนเท็จ 



๔ 

 

   ๕.๖ ผู�ได�รับทุนละเมิดสัญญาท่ีทํากับรัฐบาลญี่ปุ"น 
   ๕.๗ ผู�ได�รับทุนมีผลการเรียนที่ต่ํากว%ามาตรฐาน หรืออาจารย4ท่ีปรึกษาให�ความเห็นว%า 
ผู�รับทุนไม%สามารถจะสําเร็จการศึกษาได�ตามที่หลักสูตรกําหนด 
   ๕.๘ สถานะของผู�รับทุนได�เปลี่ยนไปจาก “College Student” ตามวรรคท่ี ๑ - ๔ ของ 
Appendix to the Immigration Control and Refugee Recognition Act 
   ๕.๙ ผู�รับทุนได�รับทุนจากหน%วยงานอ่ืน ๆ ยกเว�น กรณีท่ีได�รับทุนช%วยเหลือการทาํวิจัย 
   ๕.๑๐ รัฐบาลไทยขอให�รัฐบาลญี่ปุ"นเพิกถอนการให�ทุนแก%ผู�ได�รับทุน 

  ๖.  เงื่อนไขการรับทุน 
     ทุนการศึกษานี้เปVนทุนที่ให�โดยรัฐบาลญี่ปุ"น ซ่ึงไม%มีข�อผูกพัน หากผู�ที่ได�รับการคัดเลือกแล�ว
ไมMสามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิการรับทุนในภายหลัง จะเป^นการกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของ
ประเทศไทยและโอกาสได�รับความชMวยเหลือในลักษณะดังกลMาว 
 
 
                
           
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ลงชื่อ)           พัชรภากร  เทวกุล 

(หม%อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

สําเนาถูกต�อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



ผู�มีสิทธิสมัครคดัเลอืกเพ่ือรับทุน YLP ประจําป!การศึกษา ๒๕๖๐ 
เป)นข�าราชการพลเรือนสามัญที่สังกดัส.วนราชการ จํานวน ๑๓๙ แห.ง ดังต.อไปน้ี 

 

ลําดับที ่ ส.วนราชการ 
๑.  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
๒.  กรมประชาสัมพันธ� 
๓.  สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
๔.  สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๕.  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๖.  สํานักข+าวกรองแห+งชาติ 
๗.  สํานักงบประมาณ 
๘.  สํานักงานสภาความม่ันคงแห+งชาติ 
๙.  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๐. สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๑๒. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ 
๑๓. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
๑๔. กรมธนารักษ� 
๑๕. กรมบัญชีกลาง 
๑๖. กรมศุลกากร 
๑๗. กรมสรรพสามิต 
๑๘. กรมสรรพากร 
๑๙. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๒๐. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
๒๑. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๒๒. สํานักงานปลัดกระทรวงการต+างประเทศ 
๒๓. สํานักงานปลัดกระทรวงการท+องเที่ยวและกีฬา 
๒๔. กรมพลศึกษา 
๒๕. กรมการท+องเที่ยว 
๒๖. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� 
๒๗. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
๒๘. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

เอกสารแนบ 



ลําดับที ่ ส.วนราชการ 
๒๙. กรมส+งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๓๐. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๓๑. กรมกิจการผู�สูงอายุ 
๓๒. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
๓๓. กรมชลประทาน 
๓๔. กรมตรวจบัญชีสหกรณ� 
๓๕. กรมประมง 
๓๖. กรมปศุสัตว� 
๓๗. กรมพัฒนาที่ดิน 
๓๘. กรมวิชาการเกษตร 
๓๙. กรมส+งเสริมการเกษตร 
๔๐. กรมส+งเสริมสหกรณ� 
๔๑. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
๔๒. สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห+งชาติ 
๔๓. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๔๔. กรมการข�าว 
๔๕. กรมหม+อนไหม 
๔๖. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
๔๗. กรมการขนส+งทางบก 
๔๘. กรมท+าอากาศยาน 
๔๙. กรมเจ�าท+า 
๕๐. กรมทางหลวง 
๕๑. กรมทางหลวงชนบท 
๕๒. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส+งและจราจร 
๕๓. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
๕๔. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
๕๕. กรมควบคุมมลพิษ 
๕๖. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝEFง 
๕๗. กรมทรัพยากรธรณี 
๕๘. กรมทรัพยากรน้ํา 
๕๙. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 



ลําดับที ่ ส.วนราชการ 
๖๐. กรมปGาไม� 
๖๑. กรมส+งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล�อม 
๖๒. กรมอุทยานแห+งชาติ  สัตว�ปGา และพันธุ�พืช 
๖๓. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๖๔. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖๕. กรมอุตุนิยมวิทยา 
๖๖. สํานักงานสถิติแห+งชาติ 
๖๗. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
๖๘. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน 
๖๙. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
๗๐. กรมธุรกิจพลังงาน 
๗๑. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๗๒. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย� 
๗๓. กรมการค�าต+างประเทศ 
๗๔. กรมการค�าภายใน 
๗๕. กรมเจรจาการค�าระหว+างประเทศ 
๗๖. กรมทรัพย�สินทางปEญญา 
๗๗. กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
๗๘. กรมส+งเสริมการค�าระหว+างประเทศ 
๗๙. สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า 
๘๐. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๘๑. กรมการปกครอง 
๘๒. กรมพัฒนาชุมชน 
๘๓. กรมที่ดิน 
๘๔. กรมปIองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘๕. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๘๖. กรมส+งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
๘๗. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๘๘. กรมคุมประพฤติ 
๘๙. กรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ 
๙๐. กรมบังคับคดี 



ลําดับที ่ ส.วนราชการ 
๙๑. กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน 
๙๒. กรมราชทัณฑ� 
๙๓. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๙๔. สํานักงานกิจการยุติธรรม 
๙๕. สถาบันนิติวิทยาศาสตร� 
๙๖. สํานักงานคณะกรรมการปIองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๙๗. สํานักงานคณะกรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
๙๘. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
๙๙. กรมการจัดหางาน 
๑๐๐. กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
๑๐๑. กรมพัฒนาฝKมือแรงงาน 
๑๐๒. สํานักงานประกันสังคม 
๑๐๓. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๐๔. กรมการศาสนา 
๑๐๕. กรมศิลปากร 
๑๐๖. กรมส+งเสริมวัฒนธรรม 
๑๐๗. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร+วมสมัย 
๑๐๘. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
๑๐๙. กรมวิทยาศาสตร�บริการ 
๑๑๐. สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
๑๑๑. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๑๒. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑๑๓. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
๑๑๔. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑๑๕. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๑๖. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑๑๗. กรมการแพทย� 
๑๑๘. กรมควบคุมโรค 
๑๑๙. กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
๑๒๐. กรมวิทยาศาสตร�การแพทย� 
๑๒๑. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



ลําดับที ่ ส.วนราชการ 
๑๒๒. กรมสุขภาพจิต 
๑๒๓. กรมอนามัย 
๑๒๔. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๒๕. สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๑๒๖. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๑๒๗. กรมส+งเสริมอุตสาหกรรม 
๑๒๘. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร+ 
๑๒๙. สํานักงานคณะกรรมการอ�อยและนํ้าตาลทราย 
๑๓๐. สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ�อตุสาหกรรม 
๑๓๑. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๑๓๒. สํานักงานคณะกรรมการส+งเสริมการลงทุน 
๑๓๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห+งชาติ 
๑๓๔. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
๑๓๕. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ 
๑๓๖. สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
๑๓๗. สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ 
๑๓๘. สํานักงานคณะกรรมการปIองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๑๓๙. สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ 
 

เป)นเจ�าหน�าที่ของรัฐที่สังกัดหน.วยงานของรัฐ จํานวน ๓๙ หน.วยงาน ดังต.อไปน้ี 

ลําดับที ่ หน.วยงานของรัฐ 
๑.  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน) 
๒.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค�การมหาชน) 
๓.  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) 
๔.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ� 
๕.  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค�การมหาชน) 
๖.  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
๗.  สํานักงานการตรวจเงินแผ+นดิน 
๘.  สํานักงาน ป.ป.ช. 
๙.  สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 

๑๐. สํานักงานอัยการสูงสุด 



ลําดับที ่ หน.วยงานของรัฐ 
๑๑. สถาบันพระปกเกล�า 
๑๒. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค�การมหาชน) 
๑๓. สํานักงานส+งเสริมและการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชน) 
๑๔. องค�การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท+องเทีย่วอย+างย่ังยืน (องค�การมหาชน) 
๑๕. สํานักงานบริหารและพัฒนาองค�ความรู� 
๑๖. สํานักงานความร+วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ�าน (องค�การมหาชน) 
๑๗. สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน (องค�การมหาชน) 
๑๘. สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค�การมหาชน) 
๑๙. องค�การบริหารจัดการกPาซเรือนกระจก (องค�การมหาชน) 
๒๐. สํานักงานส+งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห+งชาติ 
๒๑. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค�การมหาชน) 
๒๒. ศูนย�ส+งเสริมศิลปาชีพระหว+างประเทศ (องค�การมหาชน) 
๒๓. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห+งชาติ (องค�การมหาชน) 
๒๔. ศูนย�มานุษยวิทยาสิรินธร (องค�การมหาชน) 
๒๕. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร�แห+งชาติ (องค�การมหาชน) 
๒๖. สถาบันระหว+างประเทศเพ่ือการค�าและการพัฒนา (องค�การมหาชน) 
๒๗. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห+งชาติ (องค�การมหาชน) 
๒๘. โรงพยาบาลบ�านแพ�ว (องค�การมหาชน) 
๒๙. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๓๐. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห+งชาติ 
๓๑. สถาบันมาตรวิทยาแห+งชาติ 
๓๒. สํานักงานนวัตกรรมแห+งชาติ (องค�การมหาชน) 
๓๓. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
๓๔. สํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร 
๓๕. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห+งชาติ 
๓๖. สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาต ิ
๓๗. สํานักงานคณะกรรมการข�อมูลข+าวสารของราชการ 
๓๘. สถาบันวิจัยดาราศาสตร�แห+งชาติ (องค�การมหาชน) 
๓๙. สถาบันเทคโนโลยีปIองกันประเทศ (องค�การมหาชน) 
 


