
(สำเนา) 

 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ในส่วนของหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไข เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น  

  สำนักงาน ก.พ. จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ  ๕ และข้อ ๗ ของประกาศลงวันที่  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ นอกนั้น ให้เป็นไปตามประกาศ
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทุกประการ    
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

       

     สำเนาถูกต้อง         

 

   

 

(สำเนา) 
 

 
(สำเนา) 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงชื่อ)              สุลักขณา  ธรรมานุสติ 
(นางสาวสุลักขณา  ธรรมานุสติ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 
      



แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทนุสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลอืกบุคลากรภาครัฐเพือ่รับทุนรฐับาล ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 

๕. การรับสมัครคัดเลือก 

๕.๓ (๕) สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม โดยไม่มีเงื่อนไขจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง/สถาบันฝึกอบรมตามสาขาวิชาและประเทศที่ ก.พ. กำหนดแล้ว 
ให้ผู้สมัครแนบเอกสารดังกล่าวด้วย 

 

๕. การรับสมัครคัดเลือก 

๕.๓ (๕) สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรอง/สถาบันฝึกอบรมตามสาขาวิชาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด ให้ผู้สมัครแนบหนังสือตอบรับ 
ดังนี้ 
          - ทุนศึกษา กรณีหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ : “หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข
ด้านภาษาอังกฤษ”  
         - ทุนศึกษา กรณีหลักสูตรที่ใช้ภาษาท้องถิ่นของประเทศที่ไปศึกษา : “หนังสือตอบรับ
ให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษ แต่หากมีเงื่อนไขให้ศึกษาภาษาท้องถิ่นเพิ่มเติม
จะต้องมีระยะเวลาการศึกษาภาษาท้องถิ่นไม่เกิน ๑ ปี  
         - ทุนฝึกอบรม : “หนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขด้านภาษา” 

๗. การคัดเลือกและเกณฑ์การตดัสิน 

๗.๒ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามข้อ ๗.๑ ย่ืนเอกสารหนังสือตอบรับ
ให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง/สถาบันฝึกอบรม
ตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด 

๗. การคัดเลือกและเกณฑ์การตดัสิน 

๗.๒ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามข้อ ๗.๑ ย่ืนเอกสารหนังสือตอบรับ
ให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมตามข้อ ๕.๓ (๕) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง/สถาบันฝึกอบรม
ตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด 

เอกสารแนบท้าย 



๒ 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลอืกบุคลากรภาครัฐเพือ่รับทุนรฐับาล ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 

๗.๓ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) และหน่วยงานของรัฐ เสนอรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนเท่ากับจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี) พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐาน
ต่าง ๆ  ตามข้อ ๕.๓ และหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขของผู้ผ่านการคัดเลือก
และผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองดังกล่าว ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและ
เลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. 
จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. 
ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ โดยเอกสารที่ส่งหลังวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา 
ทั้งนี้ หากไม่แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ภายในวันกำหนดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. (วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗) จะถือว่า
สละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในครั้งนี้ 
        ทั้งนี้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่าน
การคัดเลือกสำรองให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันที่กำหนดได้ 

๗.๓ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ ใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ) และหน่วยงานของรัฐ เสนอรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนเท่ากับจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี) พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร และหลกัฐาน
ต่าง ๆ ตามข้อ ๕.๓ และหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมตามข้อ ๕.๓ (๕) ของผู้ผ่านการคัดเลือก
และผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองดังกล่าว ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและ
เลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. 
จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. 
ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ โดยเอกสารที่ส่งหลังวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา 

ทั้งนี้ หากไม่แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ภายในวันกำหนดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. (วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗) จะถือว่า
สละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในครั้งนี้ 
        ทั้งนี้ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่าน
การคัดเลือกสำรองให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันที่กำหนดได้ 

 


