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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 
-------------------------- 

 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม
จากสถาบันการศึกษา) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 
และกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้  

๑.  ทุนที่รับสมัคร จำนวน ๒๑๖ ทุน 

๑.๑ ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๔๒ ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ปกติ (full time) ที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online  

๑.๒ ทุนฝึกอบรม จำนวน ๗๔ ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ (full time) ที่มีการฝึกอบรมในชั้นเรียน  
หรือหลักสูตร Online ที่มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ และไม่มากกว่า ๓ เดือน  
 รายละเอียดทุนแต่ละหน่วย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ทุนศึกษา : หน่วยทุนที่ ๑ – ๑๔๒ 
และทุนฝึกอบรม : หน่วยทุนที่ ๑๔๓ - ๒๑๖) 

๒. ประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม 

  ประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมกำหนดตามกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด ดังนี้ 
  ๒.๑ กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จะต้องเป็นสถาบัน 
การศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top ๒๐ ปีล่าสุดของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
และมีมาตรฐานเป็นสากล หรือสถาบันการศึกษาที่ส่วนราชการมีเอกสารหลักฐานที่แสดงความโดดเด่นของ
สถาบันการศึกษาในสาขาวิชาที่ผู้รับทุนจะไปศึกษา 
      ๒.๒ สำหรับประเทศที่จะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมนอกเหนือจากที่กำหนด จะต้องเป็นประเทศ
ทีมี่สถาบันการศึกษาหรอืสถาบันฝึกอบรมมีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น  
   ๒.๓ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษา/ฝึกอบรม 
ตามความเหมาะสม 
 รายละเอียดทุนแตล่ะหน่วย ประเทศท่ีให้ไปศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
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 ๓. ข้อผูกพันในการรับทุน 

  ๓.๑ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) 
หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หรือเป็น
ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา 
  ๓.๒ กรณีผู้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้แก่ราชการตามสัญญา
ที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่า
ของจำนวนเงนิทนุดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอกีด้วย 

 ๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

๔.๑ ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัต ิดังนี้  
  ๔.๑.๑ ทุนประเภทศึกษา 

     (๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ประจำ และมิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุน 

  (๒) ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร 
  (๓) เป็นผู้มีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร 

  (๔) สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็น 
ผู้ซึ่งไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาและวิชาเอก 
หรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา 

   ๔.๑.๒ ทุนประเภทฝึกอบรม 
    (๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่ง
ที่ เทียบเท่าตำแหน่ งของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร หรือ  

 (๒) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ
ชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน 
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 ๔.๒ เป็นผู้มีศีลธรรม และความประพฤติด ี
 ๔.๓ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหนา้ทีด่้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ 
  ๔.๔ หากผู้สมัครคัดเลือกเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว  
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรอืปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันกำหนดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ.  
  ๔.๕ กรณีผู้สมัครคัดเลือกอยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษา/ฝึกอบรมในครั้งนี้ 
  ๔.๖ กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม) มากกว่า ๑ ทุน 
ผู้ได้รับทุนต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 
  ๔.๗ กรณีผู้สมัครได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำหนดให้ต้องเรียน 
MPhil ก่อน จะต้องเป็นไปตามหลักสูตร/เงื่อนไขการศึกษาที่สถาบันการศึกษากำหนดในสาขาวิชานั้น ๆ  
และระยะเวลาการศึกษารวมแล้วเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
  ๔.๘ มีข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที ่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษา/ฝึกอบรม
มาปรับใช้ในการดำเนินการดังกล่าว 
  ๔.๙ สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ผู้สมัครไปศึกษา/ฝึกอบรม ต้องเป็นสาขาวิชา/หลักสูตร
ที่เป็นที่ต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงาน 

   ทั้งนี้ หากสาขาวิชาที่จะไปศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
หรือเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ แต่ไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ผู้สมัครรับทุนครองอยู่ ผู้สมัครต้องแสดงความยินยอมและยอมรับว่า  
หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล่าวไปปรับคุณวุฒิการศึกษาในตำแหน่ง
ที่ครองอยู่ได้ 

 ๕. การรับสมัครคัดเลือก 
  ๕.๑ ให้ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกัดกระทรวง 
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรทุนกำหนดวัน เวลา 
รับสมัครคัดเลือก และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่มีคุณสมบัติ 
ตามท่ีกำหนด 
  ๕.๒ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัคร
ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://register.ocsc.go.th/registration และสามารถ download 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship 
หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ
ให้เขา้ศกึษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี ๒๕๖๖”    

http://register.ocsc.go.th/registration/user%20ผู้
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  ๕.๓ เอกสาร หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นสมัครคัดเลือก ณ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือ
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการ 
ที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) หรือ
หน่วยงานของรัฐ ที่สังกัด    
   (๑) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี 
   (๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร 
(Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท 
   (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
   (๔) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   (๕) สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม โดยไม่มีเงื่อนไขจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง/สถาบันฝึกอบรมตามสาขาวิชาและประเทศที่ ก.พ. กำหนดแล้ว ให้ผู้สมัคร
แนบเอกสารดังกล่าวด้วย 
   (๖) ข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงงานภารกิจหลักที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษา/ฝึกอบรมมา
ปรับใช้ในการดำเนินการดังกล่าว  
   (๗) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน 
จากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕ 
   (๘) หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับ หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถ
นำมาปรับคุณวุฒิทางการศึกษาได้ (กรณีผู้สมัครทุนศึกษาจะไปศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหนง่ทีผู่้สมัครคัดเลือกครองอยู่) 
   สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”  
พร้อมทัง้ลงชื่อ และวันที่กำกับไว้ด้วย  
  ๕.๔ ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร เมือ่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
รับสมคัร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบติัในการสมัครรับทุนครั้งนี้ 

 ๖. การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก 

  ๖.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
ตามความตอ้งการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 
  ๖.๒ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลฯ จะตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกจากเอกสารหลักฐาน และตัดสินปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
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และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
คัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมคัรจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรบัทุนในครั้งนี้ 
  ๖.๓ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลฯ จะประกาศ
รายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  ๖.๔ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดกระทรวง 
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ      
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) หรือหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินการ
ทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือดำเนินการคัดเลือก
ผู้ที่มีคุณสมบัตติามประกาศรับสมัคร 

 ๗. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

  ๗.๑ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัคร รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจาก
การศึกษา/ฝึกอบรมมาปรับใช้ในการดำเนินการดังกล่าวจากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งอาจ
พิจารณาทดสอบความรู้ ความสามารถ และ/หรือประเมนิความเหมาะสมของผู้สมัครคัดเลือก โดยการพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครจะต้องกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกในมิติประโยชน์ ความจำเป็นเร่งด่วน/ผลกระทบของข้อเสนอ
โครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่ผู้สมัครรับทุนเสนอ รวมถึงเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ  
และข้ึนบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี) 
  ๗.๒ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามข้อ ๗.๑ ยื่นเอกสารหนังสือ 
ตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง/สถาบันฝึกอบรมตามสาขา
และประเทศที ่ก.พ. กำหนด 
            ๗.๓ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดกระทรวง 
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ      
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) และหน่วยงานของรัฐ เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนเท่ากับ
จำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี) 
พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๕.๓ และหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มี
เงื่อนไขของผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองดังกล่าว ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหา
และเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ.  
จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ โดยเอกสารที่ส่งหลังวันที่กำหนด 
จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ หากไม่แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  
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อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันกำหนดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. (วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗) จะถือว่า 
สละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในครั้งนี้ 
          ทั้งนี้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ
ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันที่กำหนดได้ 
  ๗.๔ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลฯ จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครและเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 
จากส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี) หรือหน่วยงานของรฐัแล้ว 

๘. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 
  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครเท่านั้น โดยประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ 
www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษา” หัวข้อย่อย 
“ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี ๒๕๖๖”   
  ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย 

 ๙. การรายงานตัวและการอบรม 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

 ๑๐. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน 

  กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน ไม่สามารถรายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนด  
ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองในลำดับถัดไป 
เพ่ือรับทุนแทนภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด 

 ๑๑. การตรวจสุขภาพและอนามัย 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนประเภทศึกษาผู้ต้องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย์
ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดหรือจากแพทย์ที่ อ่ืนที่ทางการของประเทศ 
ที่กำลังศึกษาอยู่รับรองโดยใช้แบบฟอร์มตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ทั้งนี้ 
ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
และอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด    

 ๑๒. การทำสัญญา 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุน
ประเภทศึกษาจะทำสัญญาได้ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก .พ.  
ที่ระบุว่าพร้อมที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศได ้ 
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 ๑๓.  การรับเงินทุน 

        ผู้ได้รับทุนศึกษา/ฝึกอบรมจะได้รับเงินทุน เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับ 
ทุนศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่าย
ประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  สำหรับผู้ได้รับทุนฝึกอบรม 
จะได้รับค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าพาหนะในต่างประเทศ ไป-กลับ  
(ที่พัก - สนามบิน) ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าประกัน
สุขภาพ ทั้งนี้ อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เป็นไปตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 ๑๔.  กำหนดการเดนิทาง 
                            ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรมในสถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม ภายในวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนการให้ทุน 

 ๑๕. เงือ่นไขการรับทุน 

              ๑๕.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาจากหัวหน้า
ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม 
  ๑๕.๒ ลักษณะของหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม ต้องเป็นหลักสูตรปกติ (Full-time)  
ที่มีการเรียนการสอน/ฝึกอบรมในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online กรณีทุนฝึกอบรม ระยะเวลาของหลักสูตร
ฝึกอบรมตอ้งไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ และไม่มากกว่า ๓ เดือน   
  ๑๕.๓ กรณีทุนศึกษาผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการ/
การปรับปรุงงานเป็นภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
มาประยุกต์ใช้ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน และ ๑ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา และสำเนาส่งให้สำนักงาน ก.พ.   
  ๑๕.๔ กรณีทุนฝึกอบรมผู้ได้รับทุนจะต้องจัดทำรายงานเป็นภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึง 
การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในโครงการ/การปรับปรุงงานตามที่เสนอไว้ 
และสำเนาส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรม 
  ๑๕.๕ หากผู้ได้รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผู้ได้รับทุนจะต้อง
ชดใช้ทุนตามท่ีสัญญากำหนด 

 ๑๖. การเพิกถอนการใหทุ้น 

  ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณหีนึ่งกรณใีด ดังนี้ 
   ๑๖.๑ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔ 
   ๑๖.๒ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. (กรณี 
ทุนศกึษา)   
   ๑๖.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 



- ๘ - 
 

   ๑๖ .๔ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม 
หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด 
 ๑๖.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษา/ฝึกอบรม 
   ๑๖.๖ ไม่สามารถเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
       
     สำเนาถูกต้อง         
สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
      

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ลงชื่อ)             สุลักขณา  ธรรมานุสติ 

(นางสาวสุลักขณา  ธรรมานุสติ) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
      


