
(สำเนา)  
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรอืบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) 

-------------------------- 

 ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) ฉะนั้น อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. 
ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก และกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
เพ่ือรับทุน ดังต่อไปนี้  

๑. ทุนที่รับสมัคร 

ทุนฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาอังกฤษ (อาทิ ภาษาจีน  ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ)  
โดยฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ หรือฝึกอบรม Online ทีมี่ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๕ ทุน  

 ๒. ข้อผูกพันในการรับทุน 

  ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า
ของระยะเวลาที่ได้รับทุน 
  ๒.๒ กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ
สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุน
ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 

  ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
หรือเป็นบุคลากรภาครัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ และปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวัน 
ปิดรับสมัคร หรอื  
  ๓.๒  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
หรือชำนาญการพิเศษ หรือเป็นบุคลากรภาครัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ  
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  ๓.๓  เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็น
หนว่ยงานต้นสังกัดมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี 
  ๓.๔ เป็นผู้มศีีลธรรม วัฒนธรรมและความประพฤติดี 
  ๓.๕ เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศ และเสียสละ 
  ๓.๖ เป็นผู้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสามารถเพียงพอ สมควร
จะได้รับการพฒันาให้มีความรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือทีจ่ะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
  ๓.๗  หากผู้สมัครคัดเลือกเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว  
ต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถงึวันปิดรับสมัคร 
  ๓.๘  เป็นผู้มีหนังสือตอบรับให้ เข้าฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาอังกฤษ 
จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่เกิน ๓ เดือน  

 ๔. การรับสมัครคัดเลือก 

  ๔.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
  ๔.๒ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศให้เข้าอบรมภาษาต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว จงึจะสมัครได ้
  ๔.๓ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องเตรียมเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ก่อนการสมัคร ดังนี้ 
   (๑) หนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาอังกฤษจาก
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศ 
   (๒) หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการแสดงความจำนงสมัคร
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพ่ือรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ) จากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด ตามแบบฟอร์ม 
สนง. ก.พ. ๕  
   (๓)  เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
ดังกล่าว และข้อเสนอการนำความรู้ที่ได้รับเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงงาน โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด ๑๖ เว้นบรรทัด single space 
   (๔) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบุคลากรภาครฐั จำนวน ๑ ฉบับ 
   (๕) ผู้ที่เป็นบุคลากรภาครัฐจะต้องยื่นเอกสารรับรองว่าดำรงตำแหน่งเทียบเท่า
ตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ 
  ๔.๔ ผู้ทีป่ระสงค์จะสมัครต้องดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   ดำเนินการสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship  หัวข้อ “ทุนสำหรับ
บุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๖๖” 
  (๒)  ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Register Account) โดยเลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้งาน” 
(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานในระบบลงทะเบียนกลางของสำนักงาน ก.พ.) 
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  (๓)   เข้าสู่ระบบ (Log in) ในหน้าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนกลาง (http://register. ocsc.go.th) 
โดยใช้ Username และ Password ตามทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้ 
  (๔)   เลือก “สมัครเพ่ือขอรับทุน” กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครให้ครบถ้วน 
และกด Submit 
   (๕) Upload เอกสารการสมัครตามข้อ ๔.๓ ให้ครบถ้วน จากนั้นให้ผู้สมัคร
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร ก่อนส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Publish) 
    เมื่อส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) แล้ว จะไม่สามารถแก้ไข
เอกสารการสมัครใด ๆ ได้ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะแก้ไขเอกสารการสมัคร จะต้องยกเลิกเอกสารเดิม
และดำเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม่เท่านั้น 
    การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครตามข้อ ๔.๓ 
เข้าสู่ระบบ (Publish) แล้วเท่านั้น 
  ๔.๕   สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และหลักฐาน 
ของผู้สมัคร (มิใช่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร) และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้สมัครทราบทางระบบรับสมัคร 
ภายใน ๓ วันทำการหลังจากวันสมัคร กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการแจ้งผลภายในเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อโดยตรง 
ทางโทรศัพทท์ีก่ลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๕ ในเวลาราชการ 
   การรับสมัครจะถือวันที่ส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) เป็นสำคัญ 
ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่ส่งเข้าสู่ระบบ (Publish) หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๔.๐๐ น.  
ตามเวลาในประเทศไทย จะไม่ได้รับการพิจารณา 
  ๔.๖   ผู้สมัครที่กรอกข้อมูล และ Upload เอกสารและหลักฐานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
จะได้รับการจัดลำดับเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนต่อไป โดยผู้สมัครดังกล่าว
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ ๔.๓ และแบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือก
ซึ่งพิมพ์ได้จากระบบรับสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหา
และเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  
และหลักฐาน  กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที ่ที ่ทำการไปรษณีย์ต ้นทาง
ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ และหากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนำส่งเอกสารเอง สำนักงาน ก.พ.  
จะถือวันที่กลุ่มงานสารบรรณ สำนักงาน ก.พ. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ 
   กรณีที่ผู ้สมัคร Upload เอกสาร และหลักฐานไม ่ครบถ้วน หรือไม่ถ ูกต้อง 
สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครดังกล่าวยังประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพ่ือรับทุน จะต้องยกเลิก
เอกสารการสมัครเดิม โดยผู้สมัครสามารถยกเลิกการสมัครเดิมได้ที่ http://register.ocsc.go.th โดยเข้าสู่
ระบบ (Log in) เลือกหัวข้อ “ประวัติหลักสูตร” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรมภาษาอ่ืนที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๖๖” 
เลือก “ยกเลิกเอกสารการสมัคร” และดำเนินการ Upload เอกสารการสมัครใหม ่
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 ๕. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

  สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังนี้ 

  ๕.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ในขอ้ ๓ ของประกาศรับสมัครฉบับนี้ 
  ๕.๒ หนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จากสถาบัน 
การศึกษาในต่างประเทศ  โดยอบรม ณ ต่างประเทศ หรืออบรมออนไลน์ ทีม่ีระยะเวลาในการอบรมไม่เกิน ๓ เดือน 
  ๕.๓ ลำดับการสมัครของผู้สมัครคัดเลือก ซึ่งได้ส่งเอกสาร และหลักฐานตามที่กำหนด 
ในข้อ ๔.๓ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน (หากไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา) ผู้สมัครก่อนจะได้รับ
การพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน โดยถือวันที่ส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) เป็นสำคัญ 
   กรณีที่ผู้สมัครยกเลิกเอกสารการสมัคร และ Upload เอกสารการสมัครใหม่ 
ผู้สมัครดังกล่าวจะได้รับการจัดลำดับการสมัครใหม่ โดยถือวันที่ส่งเอกสารการสมัครเข้าสู่ระบบ (Publish) 
ครั้งหลังสุดเป็นสำคัญ 

 ๖. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิได้รับทุน 

  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น ทาง website 
ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย  
“ทุนฝึกอบรม” และเลือก “ทุนฝึกอบรมภาษาอ่ืนที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ปี ๒๕๖๖” และจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับทุน
ทราบโดยตรง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการของผู้มีสิทธิไดร้ับทุนด้วย 

 ๗. การยืนยันการรับทนุ 

  ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องยืนยันการรับทุนภายใน ๑๐ วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิได้รับทุน 

 ๘.  การจัดสรรทุนเพื่อทดแทนทุนว่าง 

  กรณีมีผู้สละสิทธิรับทุน ไม่สามารถรายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนด ถูกเพิกถอนการให้ทุน 
หรือขาดคุณสมบัติที่จะได้รับทุน สำนักงาน ก.พ. จะเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองที่อยู่ในลำดับถัดไปเป็นผู้ มีสิทธิ
รับทุนแทน ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับจากวันที่ทุนว่างเนื่องจากกรณีข้างต้น ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิรับทุนจะต้อง
เข้ารับการฝึกอบรม ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 ๙. การทำสัญญา 

 ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
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 ๑๐.  เงื่อนไขการรับทุน 

  ๑๐.๑  ผู้ได้รับทุนจะต้องรายงานตัวรับทุนภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  
หากผู้ไดร้บัทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผู้ไดร้ับทุนจะตอ้งชดใช้ทนุตามที่สัญญากำหนด 

  ๑๐.๒ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญารบัทุน 
  ๑๐.๓  กรณีได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม) มากกว่า ๑ ทุน ผู้ได้รับทุน
จะต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง 

  ๑๐.๔ ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้า 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนการฝึกอบรม 
  ๑๐.๕ หลักสูตรการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ หรือฝึกอบรม Online ต้องมีระยะเวลา 
ในการฝึกอบรมไมเ่กนิ ๓ เดือน 

 ๑๑.   กำหนดการฝึกอบรม 

  ผู้ได้รับทุนจะต้องเริ่มเข้ารับการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ หรือฝึกอบรม Online  
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 ๑๒. การเพิกถอนการให้ทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาเพกิถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณหีนึ่งกรณใีด ดังนี้ 
  ๑๒.๑ ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ต้นสังกัด  
   ๑๒.๒ หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 
   ๑๒.๓ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม  
หรือไม่ประพฤตตินตามแนวทางที ่ก.พ. กำหนด 
   ๑๒.๔ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ 
   ๑๒.๕ หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการฝึกอบรม 
   ๑๒.๖ ไม่สามารถเข้ารบัการฝึกอบรม ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่  ๗   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงชื่อ)                ชุติมา  หาญเผชิญ 
 (นางชุติมา  หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการ ก.พ. 

      

 
สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
 


