ระเบียบ ก.พ.
วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2535
__________________
โดยที่รัฐบาลมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งผูมีความรูความสามารถสูงเขารับ
ราชการเพื่อพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น จึงเปนหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. ที่จะตอง
พิจารณาจัดทุนของรัฐบาลเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมของผูรับทุนในสาขาวิชาตาง ๆ ที่จะ
สนองความตองการกํ าลังคนของกระทรวง ทบวง กรมฝ ายพลเรือน ตามโครงการหรือ
แผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สรรหาผูมีความรูความสามารถมารับทุนของรัฐบาล ตลอดจนดูแลจัดการการศึกษาของผูรับ
ทุนของรัฐบาล และจัดสรรผูรับทุนของรัฐบาลที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการใหเปน
ไปอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ก.พ.ออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ ก.พ.วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2535”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“ทุ น ของรั ฐ บาล” หมายความว า ทุ น ที่ ไ ด ม าจากเงิ น งบประมาณ
แผนดินเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมของผูรับทุนที่จะสนองความตองการกําลังคนของสวน
ราชการ และหมายความรวมถึงทุนที่ไดจากแหลงทุนอื่นที่ ก.พ.กําหนดเปนทุนของรัฐบาล
ดวย
“ทุนกลาง” หมายความวา ทุนของรัฐบาลที่ยังไมไดจัดสรรผูรับทุน
ใหแกสวนราชการใดสวนราชการหนึ่งโดยเฉพาะ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรมฝายพลเรือน
ขอ 4 ใหสํานักงาน ก.พ. ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอความเห็นประกอบการ
พิ จารณากํ าหนดนโยบาย แผนและกระบวนการจัดสรรทุ น ของรัฐ บาลประจําปต อ ก.พ.
โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ความตองการ
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กําลังคนของทางราชการและของส วนราชการ ตลอดจนสภาพการณ โดยทั่ วไปเกี่ยวกั บ
กําลังคน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
ขอ 5 ให สํ านั กงาน ก.พ.ขอตั้ งงบประมาณประจําป รวมทั้ งจั ดหาทุ น จาก
แหลงทุนอื่น เพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมของผูรับทุนของรัฐบาลในสาขาวิชาตาง ๆ ที่จะ
ศึกษาหรือฝกอบรมในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อสนองความตองการกําลังคนของสวน
ราชการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการจัดสรรทุนของรัฐบาลที่ ก.พ.กําหนด
ขอ 6 ให สํ านั กงาน ก.พ.จัดสรรทุ น ของรัฐ บาลเป น ทุ น กลาง และทุ น ตาม
ความตองการของสวนราชการตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการจัดสรรทุนของ
รัฐบาลที่ ก.พ.กําหนด
ขอ 7 การจัด สรรทุ น ของรัฐบาลเพื่ อส งผู รับทุ น ไปศึ กษาหรือฝกอบรม ณ
ตางประเทศใหคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของทางราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งผูมี
ความรูในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่ไมมีการเรียนการสอนในประเทศ หรือมีแตไม
เพี ยงพอกับความตองการของทางราชการ หรือระดับความรู ความกาวหน าทางวิชาการ
ยังไมสูงพอ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งผูมีความรูความเขาใจในภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ อยางลึกซึ้ง และใหมีผูไปศึกษาในหลายประเทศ เพื่อให
เกิ ด ความหลากหลายทางวิช าการและนํ าความก าวหน าทางวิ ช าการและเทคโนโลยีข อง
แตละประเทศมาใชในการพัฒนาประเทศ
ขอ 8 ใหสํานักงาน ก.พ.จัดสรรผูรับทุนของรัฐบาลที่จัดไวเปนทุนกลางใหแก
สวนราชการตาง ๆ โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน จํานวนกําลังคนในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือใกลเคียงกันที่มีอยูแลวในสวนราชการนั้น การใชประโยชนจากผูรับทุน รวมทั้งความ
สมัครใจของผูรับทุนดวย ทั้งนี้ ใหจัดสรรโดยสอดคลองกับนโยบายและแผนการจัดสรรทุน
ของรัฐบาลที่ ก.พ.กําหนด แลวรายงานให ก.พ.ทราบ
ขอ 9 ให สํ านั กงาน ก.พ.เลื อกสรรผูมีค วามรู ความสามารถเหมาะสมเพื่ อ
รับทุนของรัฐบาลดวยวิธีการสอบแขงขัน หรือวิธีการอื่นใดที่ ก.พ.เห็นวาเหมาะสม เพื่อให
ไดผูรับทุนของรัฐบาลตามจํานวนทุนที่จัดสรรไว ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาส
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ความเปนธรรม ความเรงดวน ความรูความสามารถ และคุณ สมบัติที่จําเปนของผูรับทุน
ที่จะสามารถศึกษาใหสําเร็จและกลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไวได
ตลอดจนพันธะตาง ๆ ที่มีอยู
ข อ 10 ให สํ า นั ก งาน ก.พ.เสนอหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร ตลอดจนทางปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการจัดสรรทุนของรัฐบาล การเลือกสรรผูรับทุนของรัฐบาล การดูแลจัดการการ
ศึกษาของผูรับทุนของรัฐบาล การพัฒนาและธํารงรักษาผูรับทุนของรัฐบาลไวใชในราชการ
และการอื่นที่เกี่ยวของ ตอ ก.พ.เพื่ออนุมัติใหใชเปนสวนหนึ่งของระเบียบนี้ และใหถือวา
ระเบียบและวิธีปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับทุนของรัฐบาลที่ ก.พ.หรือสํานักงาน ก.พ.ไดวางไวกอน
วันใชบังคับระเบียบนี้ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ เปนสวนหนึ่งของระเบียบนี้ เวนแต
ก.พ.จะพิจารณากําหนดเปนอยางอื่น
ขอ 11 ให เปน หน าที่ของสํ านั กงาน ก.พ.ที่จะประสานเพื่ อใหสวนราชการ
เจาสังกัด กับผูรับทุ น ของรัฐบาลสามารถติ ดตอทําความเขาใจซึ่ งกัน และกัน เพื่ อให การ
ศึกษาหรือฝกอบรมของผูรับทุนของรัฐบาลเปนประโยชนและตรงกับความตองการในการใช
กําลังคนของสวนราชการอยางดีที่สุด ภายใตกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ ก.พ.กําหนด
ข อ 12 ให สํ านั กงาน ก.พ.รว มกั บ ส วนราชการที่ ได รับ การจั ด สรรทุ น ของ
รัฐบาลติดตามการใชประโยชนจากผูรับทุนของรัฐบาลที่รับราชการอยูในสวนราชการตาง ๆ
เพื่ อ ให ไ ด ใช ป ระโยชน จ ากผู รั บ ทุ น ของรั ฐ บาลตามโครงการหรื อ แผนงานที่ กํ าหนดไว
อยางเต็มที่
ขอ 13 ใหเลขาธิการ ก.พ.รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2535
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(นายเกษม สุวรรณกุล)
รองนายกรัฐมนตรี
ผูรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.
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