
การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาลไป
ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1004.1/ว 13 ลงวันที่ 2 ก.ย. 56



หนังสือเวียน

• ทุนพัฒนา ขรก./บุคลากรภาครัฐเพือ่ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
ที่ ก.พ. จัดสรรให้ สรก./หน่วยงานของรัฐ  ให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีด าเนินการที่ก าหนดในหนังสือเวียนฉบับนี้

• กรณีใดที่ไม่อาจด าเนินการได้ ให้เสนอ ก.พ. พิจารณาเป็นรายกรณี

• ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป (2 ก.ย. 56)



แจ้งมติการจัดสรรทุนให้สรก.
โดย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.)

จัดท าประกาศรับสมัคร

ด าเนินการคัดเลือก

ส่วนราชการ

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน

ตรวจสอบการด าเนินการคัดเลือก
และคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือก

ภายใน 40 วันท าการ

คุณสมบัติครบ

ปฐมนิเทศ ท าสัญญารับทุน 
โดย ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและ

บริหารความรู้ (ศกศ.)

การด าเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลตาม ว 13/56

สรก.แจ้งผู้มีสิทธิได้รับทุน
รายงานตัวที่ส านักงาน ก.พ.

ขาดคุณสมบัติ

ส านักงาน ก.พ. 

ส่งเอกสารให้ส านักงาน ก.พ. 
ภายใน 120 วันโดย ศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.)

ต้ังคณะกรรมการฯ



งานการเจ้าหน้าที่/ 
(เลขานุการ)

คณะกรรมการคัดเลือก (ไม่น้อยกว่า 5 คน)
หัวหน้าหรือรองหัวหน้า สรก./หน่วยงาน
ของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบหมาย (ประธาน)

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐ (S/M/K3 -5) 

(กรรมการ)

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐ (S/M/K3 -5)

(กรรมการ)

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือก



จัดท าประกาศรับสมัครคัดเลือก 
• รายละเอียดเกี่ยวกับทุนท่ีรับสมัคร 

(ตามท่ีส านักงาน ก.พ. แจ้งจัดสรร) 
• ข้อผูกพันในการรับทุน

• คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

• การรับสมัคร

• วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน

• การรายงานตัวและการอบรม

• การตรวจสุขภาพและอนามัย

• การท าสัญญา

• การรับเงินทุน

• การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง

• การเพิกถอนทุน

ปิดไว้ท่ีท าการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
หรือส่ืออื่น  ตามความเหมาะสมก่อนวัน

รับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

(โปรดดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศรับสมัครฯ เพื่อใช้ในการจัดท าร่างประกาศฯ)



การพิจารณากล่ันกรอง

มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร 

อาจพิจารณาทดสอบความรู้/ความสามารถ 
และ/หรือประเมินความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

สอบสัมภาษณ์???

สอบข้อเขียน???



จัดท าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกล่ันกรอง

คกก. คัดเลือกเสนอหัวหน้า สรก./หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายช่ือ
ผู้ผ่านการกล่ันกรอง ภายใน 20 วันท าการนับแต่วันปิดรับสมัคร 

เรียงล าดับรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรองตามเลขท่ีประจ าตัวสมัครคัดเลือก 

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

- มีผลแล้ว ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันท่ีปิดรับสมัคร 

- ยังไม่มีผล ต้องมีก่อนวันประกาศรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน

(โปรดดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศรายช่ือผู้ผ่านการกล่ันกรองฯ เพื่อใช้ในการจัดท าร่างประกาศฯ)



จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน
คกก. คัดเลือกเสนอหัวหน้าสรก./หน่วยงานของรัฐ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และส ารองไม่เกิน 2 เท่าของ
จ านวนทุน และแจ้งส านักงาน ก.พ. ภายใน 120 วันนับต้ังแต่
วันที่ ส านักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งการจัดสรรทุน

หากไม่แจ้งในเวลาที่ก าหนดถือว่า “สละสิทธิการรับทุน”

(โปรดดาวน์โหลดตัวอย่างประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ เพื่อใช้ในการจัดท าร่างประกาศฯ)



การแจ้งส านักงาน ก.พ.
แจ้งมาท่ี กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ส านักงาน ก.พ.

พร้อมเอกสารต่อไปน้ี

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกของ สรก./หน่วยงานของรัฐ 2 ชุด

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน 2 ชุด

 เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของผู้มีสิทธิได้รับทุน และผู้มีสิทธิได้รับทุนส ารอง 2 ชุด

ได้แก่ 1. ใบสมัคร  2. ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อม Transcript
3. หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสม (สนง.ก.พ.5)          4. ทะเบียนบ้าน 

5. บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ      6. ผล TOEFL หรือ IELTS

ส านักงาน ก.พ. จะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกภายใน 40 วันท าการ

ครบถ้วน
สมบูรณ์

กรณีไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน ให้แจ้งส านักงาน ก.พ. พร้อมส่งประกาศรับสมัครฯ 
และประกาศรายช่ือฯ (แบบไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน) มาด้วย



การแจ้งรายงานตัว
1. กรณี ส านักงาน ก.พ. อนุมัติรายช่ือให้

เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
2. กรณีผู้มีสิทธิได้รับทุน มีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

สรก./หน่วยงานของรัฐ แจ้งผู้มีสิทธิ
ได้รับทุน ให้มารายงานตัวท่ีส านักงาน ก.พ. 
ภายใน 10 วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีได้รับ
หนังสืออนุมัติจาก ส านักงาน ก.พ.

หากไม่สามารถมารายงานตัวได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แจ้งส านักงาน ก.พ. 
ทราบโดยด่วน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(10 วันท าการ)          

สรก./หน่วยงานของรัฐ ต้องประกาศ
ยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน

กรณีท่ีมีผู้มีสิทธิได้รับทุนส ารองให้
ประกาศยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน 
และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับทุน
ส ารองท่ีส านักงาน ก.พ. ได้พิจารณา 
เป็นผู้ได้รับทุนแทน



การแจ้งสละสิทธิการรับทุน

แจ้ง ส านักงาน ก.พ. ทราบการสละสิทธิ
รับทุนภายใน 10 วันท าการ นับตั้งแต่
วันที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน




