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ภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/สศท. ๑-๑๒ และหน่วยงานขึ้นตรง

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ 
ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก จำนวน ๑ ทุน ดังนี้__________________________________________________________________

หน่วยทุน 
ท่ี สาขาวิชา วิชาศึกษา-เอก/เน ้นทาง ประ๓ ห- 

ระดับ
หน่วยงานที่ได้รับ 

การจัดสรรทุน
๔ - กลุ่ม ๔ การแพทย7 สาธารณสุข/ 

ว ิทยาศาสตร์ส ุขภาพ/เศรษฐก ิจ/ 
การเง ิน /การคล ัง/เกษตรศาสตร ์/ 
ว ิศวกรรมศาสตร์/การขบส ่ง/ 
โลจิสติกส ์/การท ่องเท ี่ยว และ
ที่เก ี่ยวข้อง
- สาขาวิซา E cono m ics

- E co no m ics
- A p p lied  E co no m ics
- A gricultural E co no m ics
- E n v iro n m en ta l 
E co no m ics

ศ ึกษา-เอก สศก.

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครคัดเลือกทุนประเภทศึกษา ดังนี้
๑. เปีนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร
๒. ปฏิบัติราชการในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันลงนาม 

ในประกาศรับสมัคร (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
๓. เป็นผู้มีอายุไม,เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
๔. เป็นผู้มีศีลธรรม และความประพฤติดี
๕. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
๖. หากผู้สมัครดัดเลือกเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมา 

ปฏ ิบ ัต ิราชการหรือปฏ ิบ ัต ิงานมาแล ้วไม,น ้อยกว่า ๑ ปี น ับถ ึงว ันกำหนดส่งรายช ื่อให ้สำน ักงาน ก.พ. 
(๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๗. กรณีผู้สมัครดัดเลือกอยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัคร 
ดัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาในครั้งนี้

๘. กรณ ีเป ็นผู้ม ีส ิทธิได ้ร ับท ุนรัฐบาล ก.พ. (ท ุนศ ึกษา/ท ุนฝ ึกอบรม) มากกว ่า ๑ ทุน 
ผู้!ด้รับทุนต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง

๙. กรณีผู้สมัคร...
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๙. กรณ ีผ ู้สม ัครได ้ร ับการตอบรับให ้เข ้าศ ึกษาระด ับปริญญาเอกท ี่กำหนดให ้ต ้องเร ียน 
MPhil ก่อน จะต้องเป็นไปตามหลักสูตร/เงื่อนไขการศึกษาที่สถาบันการศึกษากำหนดในสาขาวิชานั้น  ๆ และ 
ระยะเวลาการศึกษารวมแล้วเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๑๐. มีข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่เป็นประโยฃน์ สอดคล้องยุทธศาสตร์'ชาติ 
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะไต้รับจากการศึกษามาปรับใข้ในการดำเนินการ 
ดังกล่าว

๑๑. สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ผู้สมัครไปศึกษาต้องเป็นสาขาวิขา/หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการ 
และเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงาน
ทั้งนี้ หากสาขาวิชาที่จะไปศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงานหรือเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน มีความจำเป็น 
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ แต่ไม,ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ผู้สมัครรับทุนครองอยู่ 
ผู้สมัครต้องแสดงความยินยอมและยอมรับว่าหากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถนำวุฒิการศึกษาดังกล่าว 
ไปปรับคุณวุฒิการศึกษาในตำแหน่งที่ครองอยู่ไต้

การรับสมัครคัดเลือก
๑. ข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน 

ก.พ. ท่ี http://register.ocsc.go.th/registration และสามารถ dow nload  แบบฟอร์มต่าง  ๆ ที่ใข้ในการ 
สมัครคัดเลือกไต้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ท่ี w w w .ocsc.§o.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากร 
ภาคร ัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับผู้ที่ไต้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝิกอบรมจาก 
สถาบันการศึกษา ปี ๒(ท3๖”

๒. เอกสาร หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นสมัครคัดเลือก ดังนี้
๒.๑ ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม,สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 

๑ X ๑.๕ น้ิว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไวิไม,เกิน ๑ ปี
๒.๒ สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript 

o f Records) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท
๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประขาซน 
๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.๕ สำหรับผู้สมัครที่ไต้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา โดยไม,มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษา 

ท่ี ก.พ. รับรอง ตามสาขาวิชาและประเทศที่ ก.พ. กำหนดแล้ว ให้ผู้สมัครแนบเอกสารดังกล่าวด้วย
๒.๖ ข ้อ เสนอโครงการ/การปร ับปร ุงงานภารก ิจห ล ักท ี่เป ็นประโยชน ์ สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะไต้รับจากการศึกษามาปรับใซใน 
การดำเนินการดังกล่าว

๒.๗ ห น ังส ืออน ุญ าตและร ับ รองความเห มาะสมใน การสม ัครค ัด เล ือกเพ ื่อร ับ ท ุน  
จากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕ (ฝ่ายเลขานุการจะ 
ดำเนินการให้เมื่อผ่านการคัดเลือก)

๒.๘ หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับ หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม,สามารถนำมา 
ปรับคุณวุฒ ิทางการศึกษาไต้ (กรณีผู้สมัครทุนศึกษาจะไปศึกษาในสาขาวิชาที่ไม,ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งที่ผู้สมัครคัดเลือกครองอยู่)

๒.๙ ผลการทดสอบ...

http://register.ocsc.go.th/registration
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๒.๙ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่น  ๆ
(กรณีไม่สามารถยื่นพร้อมใบสมัคร สามารถนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ได้ ทั้งนี้ หากไม,นำมาแสดง 
จะปรับลดคะแนนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการๆ กำหนด)

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ข้าราฃการที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง  ๆ ด้วยตนเองได้ที่ 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ข้ัน ๔ อาคารวิสัยทัศน์ ตั้งแต่วันที่ ๖ -  ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ภาคเข้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น. หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยใบสมัครและหลักฐานต่าง  ๆ จะต้องถึงส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
๑. คณ ะกรรมการค ัดเล ือกจะดำเน ินการค ัดเล ือกโดยพ ิจารณ าค ุณ สมบ ัต ิจากใบสม ัคร 

เอกสารและหลักฐานการสมัคร ข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงงานภารกิจหลักที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงานและแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษามาปรับใช้ 
ในการดำเนินการดังกล่าว และการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือก 
ที่คณะกรรมการกำหนดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๒. ส ำน ัก งาน เศ รษ ฐก ิจการเกษ ต รจะป ระกาศข ึ้น บ ัญ ช ีผ ู้ผ ่าน การค ัด เล ือกได ้ร ับ ท ุน  
ทาง vwvw.oae.go.th โดยผู้มีรายซื่อขึ้นบัญชีจะต้องยื่นเอกสารที่สถาบันการศึกษาตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข 
มายื่นที่ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๓. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะแจ้งรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสถาบันการศึกษาตอบรับ 
แบบไม่มีเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามประกาศรับสมัครของสำนักงาน ก.พ. (เอกสารแนบ) 
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำนักงานเลขานุการกรมจึงขอประซาสัมพันธ์ให้ข้าราฃการที่สนใจและมีคุณสมบัติสมัคร 
เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับ 
ให้เข้าศึกษา/ผีเกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(PTty*A-

(นายศรโ'พร บุญยะเพ•ช)
เลขานุการกรม 

านเครษฺฐกิจการเทเ9แJ



ถึง ส่วนราชการ/หน่วยงาบของรัฐ

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕;๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ะ ทุนสำหรับผู้ท่ีได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ 
ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) จำนวน ๒๑๖ ทุน ตามท่ีส่วนราชการ/หน่วยงานชองท่านได้รับการจัดสรร 
รายละเอียดตามสำเนาประกาศสำนักงาน ก.พ. เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ 
ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ตาม QR Code ท่ีแนบมาพร้อมน้ี

ของสำนักงาน ก.พ. ท่ี www.ocsc.go.th หัวข้อ ‘'ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม’’ หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับบุคลากร 
ภาครัฐ”หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ"หัวข้อย่อย “(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ะ ทุนสำหรับผู้ท่ีได้รับการตอบรับ 
ให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”

ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถ download แบบฟอร์มต่าง  ๆ ท่ีใช้ในการสมัครได้ท่ีเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 
กลุ่มงานบริหารการสอบทุน 
โทร. o  ๒๕;๔๗ ๑๙๕;๔

รายละ1อยดทุนพฒบาๆ 
(สำเนาประกาศฯ /แยบฟอร์ม)

http://www.ocsc.go.th


(สำเนา)

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

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ะ ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม 
จากสถาบันการศึกษา) ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราซบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 
และกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพ่ือรับทุน ด้งต่อไปน้ี

๑. ทุนท่ีรับสมัคร จำนวน ๒๑๖ ทุน
๑.๑ ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๔๒ ทุน ซ่ึงเป็นหลักสูตร 

ปกติ (full time) ที่มีการเรียนการสอนในข้ันเรียน หรือหลักสูตร Online
๑.๒ ทุนฝึกอบรม จำนวน ๗๔ ทุน ซ่ึงเป็นหลักสูตรปกติ (full time) ท่ีมีการฝึกอบรมในข้ันเรียน 

หรือหลักสูตร Online ท่ีมีระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ และไม่มากกว่า ๓ เดือน
รายละเอียดทุนแต่ละหน่วย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ทุนศึกษา : หน่วยทุนท่ี ๑ -  ๑๔๒ 

และทุนฝึกอบรม : หน่วยทุนท่ี ๑๔๓ - ๒๑๖)

๒. ประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม

ประเทศท่ีจะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมกำหนดตามกลุ่มสาขาวิชาต่าง  ๆ ตามท่ี ก.พ. กำหนด ดังน้ี 
๒.๑ กรณีประสงค์จะไปศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา สหราซอาณาจักร จะต้องเป็นสถาบัน 

การศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top ๒๐ ปีล่าสุดของสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ 
และมีมาตรฐานเป็นสากล หรือสถาบันการศึกษาที่ส่วนราชการมีเอกสารหลักฐานที่แสดงความโดดเด่นของ 
สถาบันการศึกษาในสาขาวิชาที่ผู้รับทุนจะไปศึกษา

๒.๒ สำหรับประเทศท่ีจะให้ไปศึกษา/ฝึกอบรมนอกเหนือจากท่ีกำหนด จะต้องเป็นประเทศ 
ท่ีมีสถาบันการศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมมีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรน้ัน

๒.๓ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษา/ฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม

รายละเอียดทุนแต่ละหน่วย ประเทศท่ีให้ไปศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
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rn. ข้อผูกพันในการรับทุน
๓.๑ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) 

หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าชองระยะเวลาที่ได้รับทุน หรือเป็น 
ระยะเวลาตามท่ีกำหนดไว่ในสัญญา

๓.๒ กรณีผู้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานซดใช้ทุนให้แก,ราชการตามสัญญา 
ที่ได้ทำไว้กับลำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งลิ้น ยังจะต้องซดใช้เงินอีก te เท่า 
ชองจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๔.๑ ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

๔.๑.๑ ทุนประเภทศึกษา
(๑) เป ็นช ้าราชการพลเร ือนสาม ัญผ ู้ดำรงตำแหน ่งประเภทวิชาการ 

ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือช้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ชองรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หมายถึง ช้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีประจำ และมิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง 
สังกัดหน่วยงานที,ได้รับการจัดสรรทุน

(๒) ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรทุนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร

(๓) เป็นผู้มีอายุไม,เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร 
(๔) สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องเป็น 

ผู้ซึ่งไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาและวิชาเอก 
หรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

๔.๑.๒ ทุนประเภทปีกอบรม
(๑) เป็นช้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 

ปฏิบัติการ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน หรือช้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่ง 
ที,เท ียบเท่าดำแหน่งฃองช้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบ ัต ิการ ในส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานชองรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันลงนามในประกาศรับสมัคร หรือ

(๒) เป็นช้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ 
ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการท่ีได้รับการจัดสรรทุน หรือช้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งชองช้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ 
ชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการหรือหน่วยงานชองรัฐท่ีได้รับการจัดสรรทุน
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๔.๒ เป็นผู้มีศีลธรรม และความประพฤติดี
๔.๓ เป็นผู้ท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
๔.๔ หากผู้สมัครคัดเลือกเคยไปศึกษาหรือแกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว 

ต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันกำหนดส่งรายซ่ือให้สำนักงาน ก.พ.
๔.๔ กรณีผู้สมัครคัดเลือกอยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทค 

ไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษา/แกอบรมในครั้งนี้
๔.๖ กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนแกอบรม) มากกว่า ๑ ทุน 

ผู้!ด้รับทุนต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง
๔.๗ กรณีผู้สมัครได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำหนดให้ต้องเรียน 

M P h il ก่อน จะต้องเป็นไปตามหลักสูตร/เงื่อนไขการศึกษาที่สถาบันการศึกษากำหนดในสาขาวิชานั้น  ๆ
และระยะเวลาการศึกษารวมแล้วเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๔.๘ ม ีข ้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารก ิจหล ักท ี่เป ็นประโยชน ์ สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ที่จะได้รับจากการศึกษา/แกอบรม 
มาปรับไข้ไนการดำเนินการดังกล่าว

๔.๙ สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ผู้สมัครไปศึกษา/ฝึกอบรม ต้องเป็นสาขาวิชา/หลักสูตร 
ที่เป็นที่ต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงาน

ทั้งนี้ หากสาขาวิขาที่จะไปศึกษาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงาบตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งฃาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาบ 
หรือเป ็นสาขาวิชาท ี่ขาดแคลน มีความจำเป็น และเป็นประโยฃน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ แต่ไม่ตรงตาม 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ผู้สมัครรับทุนครองอยู่ ผู้สมัครต้องแสดงความยินยอมและยอมรับว่า 
หากสำเร ็จการศ ึกษาแล ้ว ไม ่สามารถนำวุฒ ิการศ ึกษาด ังกล ่าวไปปรับค ุณวุฒ ิการศ ึกษาในตำแหน ่ง 
ที่ครองอยู่ได้

๕. การรับสมัครดัดเลือก
๔.๑ ให้ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกัดกระทรวง 

แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดขอบ 
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการจัดสรรทุนกำหนดวัน เวลา 
รับสมัครคัดเลือก และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่มีคุณสมบัติ 
ตามท่ีกำหนด

๔.๒ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัคร 
ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที' h t t p : / / r e g i s t e r . o c s c .g o . t h / r e g i s t r a t i o n  และสามารถ d o w n l o a d  
แบบฟอร์มต่าง  ๆ ที่ไข้ไนการสมัครคัดเลือกที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ท่ี w w w .o c s c .g o . th / s c h o la r s h ip  
หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับผู้ท่ี'ได้'รับการตอบรับ 
ให้เข้าศึกษา/แกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี ๒๔๖๖”

http://register.ocsc.go.th/registration
http://www.ocsc.go.th/scholarship


<£.๓ เอกสาร หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นสมัครคัดเลือก ณ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือ 
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการ 
ที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) หรือ 
หน่วยงานชองรัฐ ท่ีสังกัด

(๑ )ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม,สวมแว่นตาดำ 
ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว จำนวน ๑ รูป ถ่ายไวไม่เกิน ๑  ป ี

(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร 
(Transcript of Records) ในระดับปริญญาตรี และ/หรือระดับปริญญาโท

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวช้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ชองรัฐ 
(๔) สำหรับผู้สมัครที่ไต้รับการตอบรับให้เช้าศึกษา/ผีเกอบรม โดยไม่มีเงื่อนไชจาก 

สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง/สถาบันผีเกอบรมตามสาขาวิชาและประเทศที่ ก.พ. กำหนดแล้ว ให้ผู้สมัคร 
แนบเอกสารตังกล่าวด้วย

(๖) ข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงงานภารกิจหลักที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการน่าความรู้ที่จะไต้รับจากการศึกษา/ผีเกอบรมมา 
ปรับใช้ในการดำเนินการตังกล่าว

(๗) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน 
จากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๔

(๘) หนังลือแสดงความยินยอมและยอมรับ หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถ 
น่ามาปรับคุณวุฒิทางการศึกษาไต้ (กรณีผู้สมัครทุนศึกษาจะไปศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งท่ีผู้สมัครคัดเลือกครองอยู่)

สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนรับรองว่า “ สำเนาถ ูกต ้อง” 
พร้อมท้ังลงซ่ือ และวันท่ีกำกับไว้ด้วย

๔.๔ ในการสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร เมื่อคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลๆ 
ไต้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ 
รับสมัคร จะถือว่าผู้น้ินเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับทุนคร้ังน้ี

๖. การแต่งตั้งกรรมการเกี่ยวกับการคัดเลือก
๖.๑ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 

ตามความต้องการชองกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
๖.๒ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลๆ จะตรวจสอบ 

คุณสมบัติชองผู้สมัครคัดเลือกจากเอกสารหลักฐาน และตัดสินบีญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติชองผู้สมัครคัดเลือก



และปัญหาอ่ืน  ๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ขัดกับประกาศรับสมัคร ถ้าปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร 
คัดเลือกผู้โดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้น้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับทุนในคร้ังน้ี

๖.๓ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ จะประกาศ 
รายซ่ือเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุน

๖.๔ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม,สังกัดกระทรวง 
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี) หรือหน่วยงานของรัฐ แต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินการ 
ทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการคัดเลือก 
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร

๗. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน

๗.๑ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนชองรัฐบาล (ทุน ก.พ.) (ทุนพัฒนา 
บุคลากรภาครัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๖ ทำหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที,มีคุณสมบัติตรงตาม 
ประกาศรับสมัคร รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีข้อเสนอโครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่เป็น 
ประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้ท่ีจะได้รับจาก 
การศึกษา/ผิกอบรมมาปรับใข้ในการดำเนินการดังกล่าวจากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง  ๆ รวมทั้งอาจ 
พิจารณาทดสอบความรู้ ความสามารถ และ/หรือประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครคัดเลือก โดยการพิจารณา 
คัดเลือกผู้สมัครจะต้องกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกในมิติประโยชน์ ความจำเป็นเร่งด่วน/ผลกระทบของข้อเสนอ 
โครงการ/การปรับปรุงภารกิจหลักที่ผู้สมัครรับทุนเสนอ รวมถึงเกณฑ์อื่น  ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 
และขึ้นบัญชีผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก พร้อมผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหน่ึงหน่วยทุน (ถ้ามี)

๗.๒ ใหัผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองตามข้อ ๗.๑ ยื่นเอกสารหนังสือ 
ตอบรับให้เข้าศึกษา/ผิกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง/สถาบันผิกอบรมตามสาขา 
และประเทศท่ี ก.พ. กำหนด

๗.๓ ส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม,สังกัดกระทรวง 
แต่อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี) และหน่วยงานของรัฐ เสนอรายซ่ือผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนเท่ากับ 
จำนวนทุนท่ีได้รับการจัดสรร และรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหน่ึงหน่วยทุน (ถ้ามี) 
พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง  ๆ ตามข้อ ๕.๓ และหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ผิกอบรมโดยไม,มี 
เงื่อนไขของผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองดังกล่าว ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบทุนศูนย์สรรหา 
และเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขท่ี ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
๑๑๐๐๐ ภายในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันท่ีท่ีทำการไปรษณีย์ด้นทาง 
ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการ หรือหน่วยงานชองรัฐนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. 
จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณสำนักงานก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ โดยเอกสารท่ีส่งหลังวันท่ีกำหนด 
จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ หากไม่แจ้งรายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ



- ๖ -

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันกำหนดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. (วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒<£๖๗) จะถือว่า 
สละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในคร้ังน้ี

ทั้งนี้ ส ่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถส่งรายชื่อผู้ผ ่านการคัดเลือกและ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันที่กำหนดได้

๗.๔ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลๆ จะประกาศ 
รายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน ช่ืงเป็นผู้มีคุณสมบดตรงตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไวั[นประกาศรับสมัครและเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 
จากส่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของ 
นายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรง 
ต่อนายกรัฐมนตรี) หรือหน่วยงานของรัฐแล้ว

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ม ีส ิทธิได้รับทุนซึ่งเป็นผู้ท ี่ม ีคุณสมบัติ 

ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครเท่านั้น โดยประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ท่ี 
w w w .ocsc.go.th /scholarship  หัว1ข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษา” หัวข้อย่อย 
“ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ผิกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี ๒๕๖๖”

ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐของผู้มีสิทธิได้รับทุนด้วย

๙. การรายงานตัวและการอบรม
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรายงานตัวและเข้ารับการอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๑๐. การประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิได้รับทุนแทน
กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน ไม่สามารถรายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนด 

ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน จะมีการเรียกผู้ท ี่อยู่ในบัญชีสำรองในลำดับถัดไป 
เพื่อรับทุนแทนภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด

๑๑. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผู้มีสิทธิได้รับทุนประ๓ ทศึกษาผู้ต้องไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย์ 

ของ ก.พ. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดหรือจากแพทย์ที่อื่นที่ทางการชองประเทศ 
ที่กำลังศึกษาอยู่รับรองโดยใช้แบบฟอร์มตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ทั้งนี้ 
ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
และอนามัยจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด

๑๒. การทำสัญญา
ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุน 

ประเภทศึกษาจะทำสัญญาได้ต่อเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 
ที่ระบุว่าพร้อมท่ีจะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้

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


- ๗ -

๑๓. การรับเงินทุน
ผู้ใด้รับทุนศึกษา/ฝึกอบรมจะได้รับเงินทุน เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับ 

ทุนศึกษาจะได้รับค่าใช้จ่าย เซ่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่าย 
ประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สำหรับผู้ไต้รับทุนผีเกอบรม 
จะไต้รับค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าพาหนะในต่างประเทศ ไป-กลับ 
(ที่พัก-สนามบิน)ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าประกัน 
สุขภาพ ทั้งบี้ อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เป็นไปตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด

๑๔. กำหนดการเดินทาง
ผู้ไต้รับทุนจะต้องเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรมในสถาบันการศึกษา/ฝึกอบรม ภายในวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๔๖๗ มิฉะน้ันจะถูกเพิกถอนการให้ทุน

๑๔. เง่ือนไขการรับทุน
๑๔.๑ ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาจากหัวหน้า 

ส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัดให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม
๑๔.๒ ลักษณะของหลักสูตรการศึกษา/ฝึกอบรม ต้องเป็นหลักสูตรปกติ (Full-time) 

ที่มีการเรียนการสอน/ฝึกอบรมในชั้นเรียน หรือหลักสูตร Online กรณีทุนผี)กอบรม ระยะเวลาของหลักสูตร 
ฝึกอบรมต้องไม,น้อยกว่า ๔ วันทำการ และไม่มากกว่า ๓ เดือน

๑๔.๓ กรณีทุนศ ึกษาผู้ใต ้ร ับทุนจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการ/ 
การปรับปรุงงานเป็นภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ไต้รับจากการศึกษา 
มาประยุกต์ใช้ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน และ ๑ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา และสำเนาส่งให้สำนักงาน ก.พ.

๑๔.๔ กรณีทุนผี)กอบรมผู้ไต้รับทุนจะต้องจัดทำรายงานเป็นภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึง 
การนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในโครงการ/การปรับปรุงงานตามท่ีเสนอไว้ 
และสำเนาส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายใน ๓0 วัน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรม

๑๔.๔ หากผู้ได้รับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผู้ไต้รับทุนจะต้อง 
ซดใช้ทุนตามท่ีสัญญากำหนด

๑๖. การเพิกถอนการให้ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ไต้รับทุน หากเช้ากรณีหนึ่งกรณีใด ตังบ้ี
๑๖.๑ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔
๑๖.๒ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. (กรณี

ทุนศึกษา)
๑๖.๓ หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามท่ีสำนักงาน ก.พ.

กำหนด



๑๖.๔ เป็นผู้ม ีความประพฤติเส ื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม 
หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด

๑๖.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าศึกษา/ฝึกอบรม
๑๖.๖ ไม่สามารถเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ) สุลักฃณา ธรรมานุสติ
(นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ



(สำเนา)

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เร่ือง แกไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ะ ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ผิกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

โดยที,เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากร 
ภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ผิกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ในส่วนของหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ผิกอบรมโดยไมมัเงื่อนไข เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น

สำนักงาน ก.พ. จึงขอแก้ไขเพ ิ่มเต ิมความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของประกาศลงวันที่ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ นอกนั้น ให้เป็นไปตามประกาศ 
ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงซ่ือ) สุลักขณา ธรรมานุสติ
(นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ



แก้ไจเพ่ิมเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ 
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ะ ทุนสำหรับผู้ท่ีได้รับการตอบรับให้เจ้าสืกษา/ฝิกอบรมจากสถาบันการสืก'ษา)

เอกสารแน บ ท ้าย

ประกาศรับสมัครคัดแอกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ 
ลงวันท ี่ ๑ ๑  พฤศจิกายน ๒๔๖๔

แก้ไขเพิ่มเติมเปีบ

๕ . การรับสมัครคัดเลือก
๔.๓ (๔) สำหร ับผ ู้สม ัครท ี่ได ้ร ับการตอบรับให ้เข ้าศ ึกษา/ฝ ึกอบรม โดยไม ่ม ีเง ื่อนไขจาก 
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง/สถาบันฝึกอบรมตามสาขาวิชาและประเทศที่ ก.พ. กำหนดแล้ว 
ให้ผู้สมัครแนบเอกสารดังกล่าวด้วย

๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๓ (๔) สำหรับผู้สมัครท ี่ได้ร ับการตอบรับให้เข ้าศ ึกษา/ฝ ึกอบรม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรอง/สถาบันฝึกอบรมตามสาขาวิชาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด ให้ผู้สมัครแนบหนังสือตอบรับ 
ดังบี้

- ท ุนศึกษา กรณีหลักสูตรที่ใข้ภาษาอังกฤษ : “หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม,มีเงื่อนไข 
ด ้านภาษาอ ังกฤษ”

- ทุนศ ึกษา กรณ ีหล ักส ูตรท ี่ใข ้ภาษาท ้องถ ิ่นของประเทศทีไ่ปศึกษา ะ “ หนังสือตอบรับ 
ให้เข้าศึกษาโดยไม,ม เีง ื่อนไขด ้านภาษาอ ังกฤษ แต่หากม ีเง ื่อนไขให ้ศ ึกษาภาษาท ้องถ ิ่น เพ ิ่มเต ิม 
จะต้องม ีระยะเวลาการศึกษาภาษาท้องถิ่นไม่เก ิน ๑ ปี

- ทุนฝึกอบรม : “หนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมโดยไมม่ ีเง ื่อนไขด้านภาษา”
๗. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
๗.๒ ใหผ้ ูผ้่านการดัดเลือกและผ ูผ้่านการคัดเลือกสำรองตามข้อ ๗.๑ ยื่นเอกสารหนังสือตอบรับ 
ให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมโดยไมม่ ีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาท ี่ ก.พ. รับรอง/สถาบันฝึกอบรม 
ตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด

๗. การคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
๗.๒ ใหผ้ ูผ้ ่านการค ัดเล ือกและผ ูผ้ ่านการคัดเล ือกสำรองตามข้อ ๗.๑ ยื่นเอกสารหนังสือตอบรับ 
ให ้เข ้าศ ึกษา/ฝ ึกอบรมตามข ้อ ๔.๓ (๔) จากสถาบ ันการศ ึกษาที่ ก.พ. รับรอง/สถาบันฝึกอบรม 
ตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด



ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุบรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ลงวับที่ ๑ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕

แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น

๗.๓ ส่วนราซการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ชื่งไม่ลังกัดกระทรวง แต่อยู่ใน 
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) และหน่วยงานของรัฐ เสนอรายชื่อ 
ผู้ผ ่านการคัดเลือกจำนวนเท่ากับจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรร และรายชื่อผู้ผ ่านการคัดเลือก 
สำรองจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้ามี) พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐาน 
ต่าง  ๆตามข้อ ๕๓ และหนังสือตอบรับให้เช้าคักษไ/ปีกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขชองผู้ผ่านการคัดเลือก 
และผู้ผ ่านการค ัดเล ือกสำรองดังกล ่าว ไปยังกลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและ 
เลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำ๓ อเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑ ๑ 00๐  ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. 
จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ด้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการ หรือ 
หน่วยงาบของรัฐน่าส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. 
ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ โดยเอกสารที่ส่งหลังวันที่กำหนดจะไม,ได ้ร ับการพ ิจารณา 
ทั้งนี้หากไม,แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง  ๆ อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์ ภายในวันกำหนดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. (วับที่ ๒๘ ม ิถ ุนายน ๒๕๖๗) จะถือว่า 
สละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในครั้งนี้

ท ั้งนี้ ส ่วนราชการหรือหน่วยงานชองรัฐสามารถส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่าน 
การคัดเลือกสำรองให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันที่กำหนดได้

๗.๓ ส ่วนราชการ (กระทรวงหรือส่วนราชการที่ม ีฐานะเป ็นกรม ชื่งไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ใน 
บ ังค ับบ ัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือส ่วนราชการท ี,ม ีฐานะเป ็นกรม และมีห ัวหน้าส ่วนราชการ 
ร ับผิดชอบใบการปฏิบ ัต ิราชการขึ้นตรงต ่อนายกรัฐมนตรี) และหน่วยงานของรัฐ เสนอรายชื่อ 
ผ ู้ผ ่านการค ัดเล ือกจำนวนเท ่าก ับจำนวนท ุนท ี่ได ้ร ับการจ ัดสรร และรายช ื่อผ ู้ผ ่านการค ัด เล ือก 
สำรอ่งจำนวนไม่เกิน ๒ คน ต่อหนึ่งหน่วยทุน (ถ้าม ี) พร้อมจัดส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐาน 
ต่าง  ๆ ตามข้อ ๕๓ และหนังลือตอบรับให้เข้าศึกษา/ผิกอบรมตามข้อ ๕๓ (๕) ของผู้ผ่านการคัดเลือก 
และผ ู้ผ ่าน ก ารค ัด เล ือก ส ำรอ งด ังก ล ่าว  ไป ย ังกล ุ่มงานบ ร ิห ารการสอบ ท ุน  ศ ูนย ์สรรหาและ 
เลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑ ๑ ๐๐ ๐  ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ กรณีส่งทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. 
จะถือวันทีท ี่ทำการไปรษณีย์ด ้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการ หรือ 
หน่วยงานชองรัฐนำล่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่กลุ่มงาบสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. 
ป ระท ับตราร ับ เอกสารเป ็นสำค ัญ  โดยเอกสารท ี่ส ่งหล ังว ันท ี่กำหนดจะไม ่ได ้ร ับการพ ิจารณ า 
ท ั้งน ี้ หากไม่แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานต่าง  ๆ อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์ ภายในวันกำหนดส่งรายชื่อให้สำนักงาน ก.พ. (ว ันท ี่ ๒๘ ม ิถ ุนายน ๒๕๖๗) จะถือว่า 
สละสิทธิการรับการจัดสรรทุนในครั้งนี้

ท ั้งน ี้ ส ่วนราชการหรือหน ่วยงานของร ัฐสามารถส ่งรายช ื่อผ ู้ผ ่านการค ัดเล ือกและผ ู้ผ ่าน 
การคัดเลือกสำรองให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวับที่กำหนดได้



แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๕

หนังสืออนุญาตให้แสดงความจำนงสมัครคัดเลือกและรับรองความเหมาะสมบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ะ ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ผิกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

เขียนที่...........................................................
วันที.่........ เดือน.........................พ.ศ.............

ข ้าพ เจ ้า(๑).................................................................................................................................
ตำแหน่ง................................................................................. กรม....
กระทรวง/หน่วยงาน'ของรัฐ...................................... อนุญาตให้ (๒).
ตำแหน่ง.................................................................... ระดับ...............
สำนัก/กอง..............................................................................กรม....
กระทรวง/หน่วยงาน1ของรัฐ.......................................................... .....
แสดงความจำนงสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประม''ณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนสำหรับผู้ท่ีได้รับการตอบรับ 
ให้เข้าศึกษา/ผิกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

อน่ีง ขอรับรองว่าข้าราฃการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นี้เป็นผู้มีความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือก
เพ่ือรับทุนฯ ดังน้ี

๑. เป็นผู้มีศึลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
๒. เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
๓. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะ 

กลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราขการ
๔. ความเห็นอ่ืนๆ (ถ ้าม ี)..................................................................................................................

(ลงซ่ือ)....................................................................................
( ..................................................................................................................... )

ตำแหน่ง..................................................................................

หมายเหตุ (๑) ซื่อผู้อนุญาตและรับรองความเหมาะสม จะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าลังกัด 
ซี่งมีตำแหน่งเทียบได้ไม่ตากว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ/ 
ปฏิบัติงานแทนเท่านั้น

(๒) ซื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอนุญาตและรับรองความเหมาะสมให้แสดงความจำนงสมัครคัดเลือก 
เพ่ือรับทุนฯ



หนังสือแสดงความยินยอมและยอมรับ

หนังลือแสดงความยินยอมและยอมรับหากสำเร็จการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถนำมาปรับคุณวุฒิทางการศึกษาได ้
สำหรับผู้สมัครคัดเลือกทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนศึกษา)

(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ะ ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

เขียนที่...................................................................
วันที.่......... เดือน........................พ.ศ.....................

ข้าพเจ้า (๑)........................................................................................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................ระดับ............................................................................................
สำนัก/กอง.............................................................................. กรม.................................................................................
กระทรวง/หน่วยงานของรัฐ...........................................................................................................................................
ผู้สมัครทุนศึกษาหน่วยทุนที่...........................................................................................................................................
ขอยินยอมและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าไปศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งที่ครองอยู่ จะไม่สามารถนำมาปรับคุณวุฒิทางการศึกษาได้

(ลงซ่ือ)....................................................................................
(.....................................................................................................................)

ตำแหน่ง..................................................................................

หมายเหตุ (๑) ซื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้สมัครคัดเลือกทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ:ทุนสำหรับผู้ท่ีได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษไผีเกอบรมจากสถาบันการศึกษา)



เอกสารแบบ

ทุบสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงาบ (Department-based) 
ทุบตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงาบของรัฐ ประจำปีงบประมา๓ พ.ศ. ๒๕๖๖

•พุะ
”£

กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงาบของรัฐ

๑ สำนักบายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

b สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

( สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

๕ สำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ

๖ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งขาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๗ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
£9 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๙ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรีอน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๑๐ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑ สำนักงาบทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ

๑เอ สำนักงาบคณะกรรมการส่งเสรีมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๑ถา กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑๔ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมบังคับคดี 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑(£ กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๑๖ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

๑๗ กระทรวงพาณิขย์ กระทรวงพาณิชย์ (ไม่ระบุส่วนราชการในลังกัด)

๑๘ กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง 
กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวงชนบท

๑๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว 
สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร กรมประมง กรมส่งเสรีมการเกษตร กรมส่งเสรีมสหกรณ์ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมชลประทาน 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน

๒๐ กระทรวงการอุดมดักษา วทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมดักษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๒๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและซายฝ่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พิข 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี 
กรมทรัพยากรนํ้า กรมป่าไม้



เอกสารแนบ

■ พร1
°(ริ

กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

๒๒ กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๒๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งขาติ 
สำนักงาบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา

๒๔ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาบปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒๕ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลิอก สถาบันพระบรมราชชนก 
กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมสนับสบุนบริการสุขภาพ

๒๖ กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กรมพัฒนาผีเมือแรงงาน

๒๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
มนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒๘ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา

๒๙ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (ไม่ระบุส่วนราชการในสังกัด)

๓๐ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๓(ร) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๓๒ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาบงาน 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓๓ สำนักงานราฃบัณฑิตยสภา สำนักงานราขบัณฑิตยสภา

๓๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓๕ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๓๖ สำนักงานตำรวจแห่งฃาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓๗ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๓๘ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๓๙ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม (ได้รับจัดสรรเฉพาะทุนบุคคลทั่วไป)

๔๐ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง (ได้รับจัดสรรเฉพาะทุนบุคคลทั่วไป)
๔๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ได้รับจัดสรรเฉพาะทุนบุคคลทั่วไป)

๔๒ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมบุษยขนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมบุษยซบแห่งชาติ
๔๓ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด (ได้รับจัดสรรเฉพาะทุนบุคคลทั่วไป)

<51 <รี1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทบราษฎร

๔๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา



เอกสารแนบ

■ พุะ
°ร

กระทรวง ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ

๔๖ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔๗ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
๔๘ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ 

ประกอบธุรกิจประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกับภัย 
(ได้รับจัดสรรเฉพาะทุนบุคคลทั่วไป)

๔๙ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัตกรรมแห่งชาติ 
(ได้รับจัดสรรเฉพาะทุนบุคคลทั่วไป)

๔๐ สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน

๔๑ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาซน) (ได้รับจัดสรรเฉพาะทุนบุคคลทั่วไป)
๔๒ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาซน)
๔๓ สถาบันการแพทย์อุกเฉินแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๔๔ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๔๔ โรงเรียบมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยาบุสรณ์

๔๖ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔๗ สำนักงานคณะกรรมการการแช่งชันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแช่งชันทางการค้า

๔๘ สำนักงาน กสทข. สำนักงาน กสทช.

๔๙ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

๖๐ สถาบันวัคชินแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวัคชินแห่งชาติ (องค์การมหาซน)

๖๑ ศูนย์มาบุษยวิทยาสิริบธร (องค์การมหาซน) ศูนย์มาบุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาซน)



เอกสารแบบทิาย

รายละเอียดทุบรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 10๕๖๖ (ทุบพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุบสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/อกอบรมจากสลาบันการศึกษา)
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) จำนวน a ๕๒ ทุน

หน่วยทุบที กระทรวง ส่วนราฯการ/พนวยงานของรัฐ ระคับทีจะIlfเปร(Vษา กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา วิขาเอก /  เน้นหาง ประเทศทีสํวนราขการกิาหนต ประเหศที อ.ก.พ. กำหนศ

๑ กษ กรมปศุสัตว์ ปริญญาเอก กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/ 
การคลัง/เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/ 
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเทียว และ 
ที่เกี่ยวข้อง

Animal Science - Animal Welfare
- Animal Behavior

ราชอาณาจักรเดบมาร์ก สาธารณรัฐ 
ฝร่ังเศส สหราซอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

เศริอรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประขาขนจีน 
สาธารณรัฐพิเนแลนด์ ราขอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
นีวขีแลนด์

๒ กษ กรมวิซาการเกษตร ปริญญาเอก กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/ 
การคลัง/เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/ 
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว และ 
ที่เก่ียวข้อง

Natural Sciences - พขศาสตร์
(Plant Systematics)
- อบุกรมวิธานพซ 
(Plant Taxonomy)

สหราชอาณาจักร เคริอรัฐออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
ญ๋ีฟ้น ราขอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นีวซีแลนด์ 
สหพันธรัฐรัสเขิย ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐทิเนแลนด์ 
สมาพันธรัฐสวิส

๓ กษ กรมการข้าว ปริญญาเอก กลุ่ม ๕ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/ 
การคลัง/เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/ 
การขนส่ง/โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว และ 
ที่เก่ียวข้อง

Crop and Soil Science - จุลชีววิทยาของดบ (Soil 
Microbiology)

สมาพับธรัฐสวิส สหราซอาณาจักร ญ่ีปุบ 
สหรัฐอเมริกา

เคริอรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐทิเนแลนด์ ราชอาณาจักรณเธอร'แลนด์ 
นีวข้แลนด์

๔ กษ ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปริญญาเอก กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรษฐกิจ/การเงิน/ 
การคลัง/เกษตรศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/ 
การขนส่ง/โลจีสติกส์/การท่องเที่ยว และ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

Economics - Economics
- Applied Economics
- Agricultural Economics
- Environmental 
Economics

แคบาดา สหราซอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เคริอรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประขาชนจีน 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส

๕ กษ สำนักงาบปลัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์

ปริญญาโท กลุ่ม ๓ นโยบายต่างๆ Policy Study - Public Policy
- Development Policy
- Sustainability Policy

สาธารณรัฐออสเตริย สหราขอาณาจักร 
ราชอาณาจักรเบเธอร์แลบด์ สหรัฐอเมริกา

เคริอรัฐออสเตรเลีย แคนาดา ราชอาณาจักร 
เบลเยียม สาธารณรัฐประขาซนจีน สหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝร่ังเศส

หนำ ๑ จาก ๓0



เอกสารแนบทาย

หน่วยทุนท่ี กระทรวง ส่วนราขการ/หน่วยงาบร)องรัฐ ประ๓ ท กลุ่มสารทวิชา สาขาวิชา วิชาเอก /  เน้นทาง ประเทศท่ีส่วนราชการกำหนด ประเทศท่ี อ.ก.พ. กำหนด

๒๑๓ หน่วยงาน 
ของรัฐ

โรงเริยบมหิดลวิทยาบุสรณ์ ปีกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สารารณสุข/ 
ทรัพยากรธรรม'ชาติและสิงแวดล้อม/ 
ดัลปวัฒนธรรม/ท่องเที่ยว/กิหา/
บันทนาการ/สวัสดิการลังคม/
การดักอาและที่เกียวข้อง

Curriculum and  Teaching 
T eacher Training-Specific 
Subjects

C om petency/Perform ance
A ssessm ent

เครัอรัฐออสเตรเลย สหราขอาณาจักร 
สหรัฐอเมรักา

แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐพิบแลนด์ ญ๋ึชุ่เน นิวชีแลนด์

๒๑๔ หน่วยงาน 
ของรัฐ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การ 
มหาขน)

ปีกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เศรอฐกิจ/ 
การเงิน/การคลัง/เกอตรศาสตร์/ 
วิศวกรรมศาสตร์/การขนส่ง/
โลจิสติกส์/การท่องเที่ยว 
และที่เกียวข้อง

O ccupational Health 
Epidemiology and Prevention

สาธารณรัฐเกาหล เคริอรัฐออสเตรเลีย แคนาดา 
สาธารณรัฐประซาขนจีน สาธารณรัฐ 
พินแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐ 

ใอร์แลนด์

๒๑๔ หน่วยงาน 
ของรัฐ

สถาบันส่งเสรัมการสอบ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีกอบรม กลุ่ม ๔ การแพทย์/สาธารณสุข/ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสํ่งแวดล้อม/ 
ดัลปวัฒนธรรม/ท่องเที่ยว/กิหา/ 
นันทนาการ/สวัสดิการลังคม/
การดักอาและที่เกียวข้อง

Learning and  D evelopm ent, 
Learning and Education, 
M easurem ent and Evaluation, 
Curriculum and Teaching, 
Curriculum and  Instruction, 
Data Analytic, Data Science

สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐสิงคโปร์ แคนาดา เครัอรัฐออสเตรเลย 
สาธารณรัฐประขาขนจึน สาธารณรัฐ 
ฟินแลนด์ ญ่ีป่น นํวขีแลนด์ สหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมน ราขอาณาจักร 
นอร์เวย์ สหพันธร์ฐรัสเขึย สาธารณรัฐ 
ฝร่ังเศส สมาพันธรัฐสวิส

๒๑๖ อสระ สำนักงาบผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีกอบรม กลุ่ม ๑ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/ 
Data Analytics 
และอ่ืนๆ ที่เกียวข้อง

Justice Policy and Justice 
M anagem ent, Children 
Criminology, Conflict 
Resolution, Criminal 
Psychology, Crime and 
Forensic Science, Criminal 
Justice, Criminal Justice 
Administration, กฎหมาย

สหราขอาณาจักร สหรัฐอเมรักา แคนาดา สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมน ราขอาณาจักร 
เนเธอร์แลนด์ ราขอาณาจักรสวิเดน 
เครือรัฐออสเตรเลีย ราขอาณาจักร 
เบลเยียม สาธารณรัฐรังการื 
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ราขอาณาจักร 
เนเธอร์แลนด์ น่วซแลนด์

หมายเหตุ : - กรณีประสงค์จะใปดักไท ณ สหรัฐอเมริกา สหราขอาณาจักร จะต้องเป็นสถาบันการดักบาที่ใต้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top loo ปีล่าสุดของสถาบันการจัดอันดับการดัก'เทที่ใต้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล หริอสถาบันการดัก'เทท่ีส่วนราชการ
มีเอกสารหลักฐานที่แสดงความโดดเด่นของสถาบันการดัก'เทในสาขาวิชาที่ผู้รับทุนจะใปดักไท

- สำหรับประเทศที่จะใฟ้ใปดักไท/ปีกอบรมนอกเหนีอจากที่กำหนด จะต้องเป็นประเทศที่มีสถาบันการดัก'เทหริอสถาบันปีกอบรมมีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชา/หลักสูตรนั้น
- สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาปรับเพิ่มสาขาวิชาและประเทศที่จะไปดักอา/ปีกอบรม ตามความเหมาะสม


