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ระเบียบ ก.พ.
วาดวยทุนของรัฐบาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาลใหเหมาะสมกับสภาพการณ
ปจจุบัน
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๘ (๑๐) แห งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ. จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในคําปรารภของระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“โดยที่รัฐบาลมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถสูงเขารับราชการเพื่อพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น จึงเปนหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. ที่จะตองพิจารณาจัดสรรทุนของรัฐบาล
เพื่ อการศึ กษาหรื อฝ กอบรมของผู รั บทุ น ในสาขาวิ ชาต าง ๆ หรื อเพื่ อ ชดเชยค าใช จ ายในการศึ กษา
ของผู รั บ ทุ น ที่ จะสนองความต องการกํ าลั งคนของกระทรวงทบวงกรมฝ า ยพลเรื อนตามโครงการ
หรือแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สรรหาผูมีความรู
ความสามารถมารับทุนของรัฐบาล ตลอดจนดูแลจัดการการศึกษาของผูรับทุนของรัฐบาล และจัดสรร
ผูรับทุนของรัฐบาลที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการใหเปนไปอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
แกทางราชการ”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๓ ของระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“ทุ น ของรั ฐบาล” หมายความว า ทุ นที่ ได มาจากเงิ นงบประมาณแผ นดิ น และทุ น ที่ ได จาก
แหลงทุนอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนทุนของรัฐบาลซึ่งจัดสรรเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมหรือเพื่อชดเชย
คาใชจายในการศึกษาของผูรับทุน ทั้งนี้ โดยมุงสนองความตองการกําลังคนของสวนราชการ
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“ทุ นกลาง” หมายความว า ทุ นของรั ฐบาลที่ ยั งไม ได จั ดสรรผู รั บทุ นให แก ส วนราชการใด
สวนราชการหนึ่งโดยเฉพาะ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือน”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ ให สํ านั กงาน ก.พ. ขอตั้ งงบประมาณประจํ าป รวมทั้ งจั ดหาทุ นจากแหล งทุ นอื่ น
นํามาจัดสรรเปนทุนเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมของผูรับทุนของรัฐบาลในสาขาวิชาตาง ๆ ที่จะศึกษาหรือ
ฝกอบรมในประเทศหรือตางประเทศหรือเพื่อชดเชยคาใชจายในการศึกษาของผูรับทุน ทั้งนี้ โดยมุงสนอง
ความตองการกํ าลังคนของส วนราชการให สอดคลองกับนโยบายและแผนการจั ดสรรทุ นของรัฐ บาล
ที่ ก.พ. กําหนด”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๗ การจั ดสรรทุ น ของรั ฐบาลเพื่ อส งผู รั บทุ น ไปศึ กษาหรื อฝ กอบรม ณ ต างประเทศ
หรือเพื่อชดเชยคาใชจายในการศึกษาของผูรับทุน ใหคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของทางราชการ
เพื่อใหไดมาซึ่งผูมีความรูในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่ไมมีการเรียนการสอนในประเทศ หรือมีแต
ไมเพียงพอกับความตองการของทางราชการ หรือระดับความรู ความกาวหนาทางวิชาการยังไมสูงพอ
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งผูมีความรูความเขาใจในภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ๆ
อยางลึกซึ้ง และใหมีผูศึกษาในหลายประเทศเพื่อใหเกิดความหลากหลายทางวิชาการและนําความกาวหนา
ทางวิชาการและเทคโนโลยีของแตละประเทศมาใชในการพัฒนาประเทศ”
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๙ ของระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙ ให สํ า นั ก งาน ก.พ. เลื อ กสรรผู มี ค วามรู ค วามสามารถเหมาะสมเพื่ อ รั บ ทุ น
ของรัฐบาลดวยวิธีการสอบแขงขันหรือวิธีการอื่นใดที่ ก.พ. เห็นวาเหมาะสมเพื่อใหไดผูรับทุนของรัฐบาล
ตามจํานวนทุนที่จัดสรรไว ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเสมอภาค ในโอกาส ความเปนธรรม ความเรงดวน
ความรูความสามารถ และคุณสมบัติที่จําเปนของผูรับทุนที่จะสามารถปฏิบัติงานของทางราชการตามแผนงาน
หรือโครงการที่กําหนดไวได ตลอดจนพันธะตาง ๆ ที่มีอยู”
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“ขอ ๘ ให ยกเลิ กความในข อ ๑๑ ของระเบี ยบ ก.พ. ว าด วยทุ นของรั ฐบาล พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑ ใหเปน หน าที่ ของสํ านักงาน ก.พ. ที่ จะประสานเพื่อให สวนราชการเจ าสั งกั ดกั บ
ผูรับทุน ของรั ฐบาลสามารถติดตอทําความเข าใจซึ่งกัน และกั น เพื่อให การศึ กษาหรือฝกอบรมหรื อ
การรับราชการหรือการปฏิบัติงานของทางราชการของผูรับทุนของรัฐบาลเปนประโยชนและตรงกั บ
ความตองการในการใชกําลังคนของสวนราชการอยางดีที่สุด ภายใตกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
ที่ ก.พ. กําหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

