การประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐในการเตรียมกาลังคนคุณภาพ
ด้วยทุนรัฐบาล ก.พ. และระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น

1

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (๑๐ ก.ย. ๖๑)
พัฒนาการบริหารบุคลากรและกาลังคนภาครัฐ

ให้ ก.พ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากาหนดแนวทางจูงใจให้ข้าราชการที่
มีความสามารถ เช่น นักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High
Performance and Potential : HiPPS) ผู้ผ่านหลักสูตรผู้นาคลืน่ ลูกใหม่
ในราชการไทย (New Wave Leaders) นักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ข้าราชการที่มีสมรรถนะสูงของส่วนราชการ และ
ข้าราชการทุกคนที่เสียสละและอุทิศตนด้วยความมานะอุตสาหะให้คงอยู่ในระบบ
ราชการต่อไป

๓
กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจาปีกลุ่มกาลังคนคุณภาพ หัวข้อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังคนคุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ” วันที่ ๑๐ กันายน ๒๕๖๑

การบริหารจัดการกลุ่มกาลังคนคุณภาพ (Talent Management)
UTILIZATION
การปฏิบตั ิการในโครงการเชิงยุทธศาสตร์

STOCK
6

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

FLOW

“POLICY WORK/STUDY TEAM”

1
การขับเคลือ่ นประเทศโดยใช้สรรพกาลัง
กลุ่มกาลังคนคุณภาพ

อานวยการ & บริหาร
ความมัน่ คง

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติ
ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

2

มัน่ คง

ยัง่ ยืน

โจทย์
มัง่ คัง่

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ผูน้ าคลืน่ ลูกใหม่
ในราชการไทย

5
การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

4

ภารกิจ อ.ก.พ.

การจัดสรรทุนของรัฐบาล
- ทุน UiS
- ทุนบุคคลทั่วไป
- ทุนนวัตกรรมฯ

การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

มัน่ คง

มัง่ คัง่

ยัง่ ยืน

กลไก HR

ระบบ PM

3
HiPPS
ระบบข้าราชการ
ผูม้ ีผลสัมฤทธิส์ งู
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย (นทร.) รูปแบบทุนต่าง ๆ
ได้แก่ ทุนศึกษา และทุนพัฒนา

นักบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
รุน่ ใหม่ (นปร.)
ข้าราชการ
ทัว่ ไป

ภารกิจ อ.ก.พ.
การดูแลเตรียมความพร้อม
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนและกาลังคนคุณภาพ
การวางระบบ กลไก พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต เพื่อดึงดูด รักษาไว้ในระบบราชการ

ภารกิจ อ.ก.พ.

การกากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหาร
กาลังคนคุณภาพ
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรอบแนวคิดการจัดสรรทุนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
 รัฐธรรมนูญ
 ประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
Thailand 4.0
๒๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ชาติ
๑๕ ประเด็นเร่งด่วน
แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์กระทรวง ระยะ 20 ปี
การปรับบทบาทกระทรวง
รองรับการพัฒนาในอนาคตตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และช่วงเวลาการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒน์ฯ

การผลิตและพัฒนาคนกลุ่มต่างๆ
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต

การเตรียมและพัฒนากาลังคนภาครัฐ

มั่นคง

สังคม

เศรษฐกิจ

กรอบแนวคิดการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ.

บทบาทภาครัฐ

ภาพประเทศ
ไทยใน
อนาคต

• ประเทศไทย ๔.๐
• New S-Curve
• แผนปฏิรูปประเทศ

วิสัยทัศน์
ประเทศไทย

สาขาวิชาที่เป็น
Enablers

๒๕๖๔
กรอบสาขาวิชาของทุนรัฐบาล
ตรงตามความต้องการของประเทศ
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แผนพัฒน์ฯ ๑๕

แผนพัฒน์ฯ ๑๔

แผนพัฒน์ฯ ๑๓

แผนพัฒน์ฯ ๑๒

๒๕๖๙

๒๕๗๔

๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี

สาขาวิชาที่ผู้รับทุนศึกษาสูงสุดของทุนรัฐบาล ก.พ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

2,144 ทุน (18%)

4,245 ทุน (35%)

Law
Chemical engineering
and processes
Political sciences
Sociology and
cultural studies
Computer use

541
531

494
224
174

Marketing and advertising
Law
Chemical engineering
and processes
Economics
Medicine

ยุทธศาสตร์ที่ 3
384 ทุน (3%)

1,122
541
531
502
277

ยุทธศาสตร์ที่ 4
2,853 ทุน (24%)
Marketing and advertising 1,122
Law
541
Economics
502
Political sciences and civics 494
Therapy and rehabilitation 131

ยุทธศาสตร์ที่ 5

1,283 ทุน (11%)

Law
Chemical engineering
and processes
Food processing
Environmental sciences

541
531
200
11

Therapy and
rehabilitation
Education science
Fine arts
Literature
and linguistics
Psychology

131
85
53
51
44

ยุทธศาสตร์ที่ 6
1,084 ทุน (9%)
Law
Political sciences
Management
and administration

541
494
49

การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่ผ่านมา
การจัดสรรทุน ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๑
รวม ๖,๕๑๔ ทุน
ทุนอบรม
๒,๘๑๙ ทุน
(๔๓.๒๘)

ทุน ก.พ. ๕ ประเภททุน

King

ทุนศึกษา
๓,๖๙๕ ทุน
(๕๖.๗๒)

Functionbased

Area-based

ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ
๒,๑๒๘ ทุน (คิดเป็น ๓๒.๖๖%)

Strategy based

Competencybased

ทุนกลาง
๑๗๐ ทุน
(๒.๖)

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความสามารถ
แข่งขัน

1. แผนด้านการเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ความเสมอภาคฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
คุณภาพชีวิตเป็น
มิตรฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ปรับสมดุล/พัฒนา
บริหารฯ

1. แผนด้านการเมือง
2. แผนด้านบริหารราชการแผ่นดิน

แผนปฏิรูปประเทศด้าน

3. แผนฎหมาย
4. แผนด้านกระบวนการยุติธรรม

4. แผนด้านกระบวนการยุติธรรม
5. แผนด้านศรษฐกิจ

6. แผนด้านสิ่งแวดล้อม

3. แผนฎหมาย

4. แผนด้านกระบวนการยุติธรรม

4. แผนด้านกระบวนการยุติธรรม

5. แผนด้านศรษฐกิจ

5. แผนด้านศรษฐกิจ

6. แผนด้านสิ่งแวดล้อม
7. แผนด้านสาธารณสุข

8. แผนด้านการสื่อสาร

3. แผนฎหมาย

6. แผนด้านสิ่งแวดล้อม
7. แผนด้านสาธารณสุข

7. แผนด้านสาธารณสุข

7. แผนด้านสาธารณสุข

8. แผนด้านการสื่อสาร

8. แผนด้านการสื่อสาร
9. แผนปฏิรูปด้านสังคม
10. แผนปฏิรูปด้านพลังงาน

9. แผนปฏิรูปด้านสังคม

9. แผนปฏิรูปด้านสังคม

9. แผนปฏิรูปด้านสังคม

9. แผนปฏิรูปด้านสังคม

10. แผนปฏิรูปด้านพลังงาน

10. แผนปฏิรูปด้านพลังงาน
11. แผนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

การจัดสรรทุน ก.พ. มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธฯ 4 และยุทธฯ 6
ทุน ก.พ.

สาขาวิชาที่
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

6. แผนด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอกรอบการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จานวน ๕๐๐ ทุน
ทุน ก.พ. ๕ ประเภททุน

ทุนเล่าเรียนหลวง
Strategy based

๑๐ ทุน

๙๐ ทุน
มิติ “พร้อมใช้”
• ทุนนวัตกรรม
• ทุนอบรมกลุ่ม

Functionbased

๑๗๐ ทุน
มิติ “พร้อมใช้”
• ทุนนวัตกรรม
• ทุนพัฒนา (อบรม)
• ทุนอบรมกลุ่ม
มิติ “ดึง/สร้างคน”
• ทุนบุคคลทั่วไป
• ทุน U ตอบรับ
• ทุนพัฒนา (ศึกษา)
• ทุน UIS
+ ทุนความร่วมมือ UCAS/UCD
+ ทุนเล่าเรียนหลวงต่อเนือ่ ง

Area-based

๗๕ ทุน
มิติ “พร้อมใช้”
• ทุนนวัตกรรม
• ทุนพัฒนา (อบรม)
• ทุนอบรมกลุ่ม (ร่วมกับ มท)
มิติ “ดึง/สร้างคน”
• ทุนบุคคลทั่วไป (ภูมิภาค)
• ทุน U ตอบรับ
• ทุนพัฒนา (ศึกษา) (ภูมิภาค)
• ทุน UIS (ภูมิภาค)

Competencybased

๑๘๕ ทุน
มิติ “พร้อมใช้”
• ทุน Talent
• ทุน PWST

เจตนารมณ์การจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UiS)


เตรียมความพร้อมด้านกาลังคนภาครัฐ
อย่างทันการณ์ผ่านกระบวนการสรรหา
ผู้มศี ักยภาพเชิงรุก





เพิ่มสัดส่วนจานวนกาลังคนคุณภาพของ
ราชการ
เพื่อให้ราชการมีภาพลักษณ์การบริหาร
กาลังคนที่ดีตอ่ นักศึกษา-สังคม

ผู้ที่ศึกษา
ระดับปริญญา
ตรี

กาลังจะศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย

ในสาขาวิชา
และระดับ
คะแนนที่
กาหนด

ระยะ๑ ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีที่ ๔
หรือชั้นปีสุดท้ายจนสาเร็จปริญญาตรีตาม
หลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑ ปี

ระยะ ๒ ให้ทุนรัฐบาลศึกษาต่อปริญญาโทใน/
ต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่กาหนด โดยเมื่อ
สาเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุนทีส่ ่วนราชการเดิมที่บรรจุ

เป้าหมาย:



เป็นกาลังคนคุณภาพ (Talent Pool) ของส่วน
ราชการ
เส้นทางความก้าวหน้าเชื่อมต่อกับระบบ HiPPS
15

ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ
แนวทางการจัดสรรทุน
วัตถุประสงค์

กลุ่ม
๑

สรก.ได้กาลังคนคุณภาพที่จะดาเนิน
โครงการที่เป็นประโยชน์
เพิ่มช่องทางสมัครทุนให้หลากหลาย

กลุม่ เป้าหมายผู้รับทุน :บุคคลที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาตามที่กาหนด

๒

๓

กรอบการดาเนินโครงการ

ส่วนราชการเป้าหมาย

๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้
-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-กระทรวงมหาดไทย
๒. สานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
๓. สานักข่าวกรองแห่งชาติ
๔. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้
การบริหารจัดการน้า/การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม/การ
บริหารจัดการมลพิษ อาทิ น้าเสีย อากาศ ขยะ สารเคมีในภาค -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตร/การบริหารจัดการภัยพิบัต/ิ การบริหารจัดการอุทกภัย -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-กระทรวงมหาดไทย
๒. สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ไซเบอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์/คอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Science

การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ ครอบครัวและสังคมผู้สงู อายุ ๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้
-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
-กระทรวงสาธารณสุข
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงมหาดไทย
๒. สานักงาน ก.พ.

การบริหารจัดการกลุ่มกาลังคนคุณภาพ (Talent Management)
UTILIZATION
การปฏิบตั ิการในโครงการเชิงยุทธศาสตร์

STOCK
6

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

FLOW

“POLICY WORK/STUDY TEAM”

1
การขับเคลือ่ นประเทศโดยใช้สรรพกาลัง
กลุ่มกาลังคนคุณภาพ

อานวยการ & บริหาร
ความมัน่ คง

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติ
ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

2

มัน่ คง

ยัง่ ยืน

โจทย์
มัง่ คัง่

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ผูน้ าคลืน่ ลูกใหม่
ในราชการไทย

5
การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

4

ภารกิจ อ.ก.พ.

การจัดสรรทุนของรัฐบาล
- ทุน UiS
- ทุนบุคคลทั่วไป
- ทุนนวัตกรรมฯ

การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

มัน่ คง

มัง่ คัง่

ยัง่ ยืน

กลไก HR

ระบบ PM

3
HiPPS
ระบบข้าราชการ
ผูม้ ีผลสัมฤทธิส์ งู
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย (นทร.) รูปแบบทุนต่าง ๆ
ได้แก่ ทุนศึกษา และทุนพัฒนา

นักบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
รุน่ ใหม่ (นปร.)
ข้าราชการ
ทัว่ ไป

ภารกิจ อ.ก.พ.
การดูแลเตรียมความพร้อม
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนและกาลังคนคุณภาพ
การวางระบบ กลไก พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต เพื่อดึงดูด รักษาไว้ในระบบราชการ

ภารกิจ อ.ก.พ.

การกากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหาร
กาลังคนคุณภาพ
อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวทางการดาเนินการ

Talent Mobility
Talent Utilization
Talent Pipeline

Increase Stock & Increase Flow
เพิ่มจำนวน talent ให้เพียงพอสำหรับตำแหน่ งประเภท
บริ ห ำร ประเภทอ ำนวยกำร และประเภทวิ ช ำกำรระดั บ
เชี่ ยวชำญขึ้ นไป โดย แต่ ละส่ว นรำชกำรคัดเลื อก talent
เอง เพรำะบริบทต่ำงกันในแต่ละส่วนรำชกำร

เพิ่มโอกำสให้มีกำรหมุนเวียนของ talent ให้สำมำรถสัง่
สมประสบกำรณ์ และควำมรูอ้ ย่ำงเพียงพอ โดย สำนั กงำน
ก.พ. วำงมำตรกำรสนับสนุ น (PWST)

เป้าหมาย
o การเตรียมกลุ่มกาลังคนคุณภาพในระบบราชการมีความต่อเนื่องและบูรณาการ (Talent Pipeline)
o กาลังคนคุณภาพมีโอกาสต่อยอดการพัฒนา ในมิติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Talent Utilization)
o มีการเคลื่อนย้ายกาลังคนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น สร้างวัฒนธรรมการหมุนเวียนงานระหว่างหน่วยงาน (Talent Mobility)
๘

การปรั บปรุ งระบบข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

FLOW
UTILIZATION

การปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์ /
โครงการสาคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team)

ยุทธศาสตร์ ชาติ

นปร.

(พ.ศ.2561 – 2580)

วิสัยทัศน์ ประเทศไทย

HiPPS
NWL
ข้ าราชการ
ทัว่ ไป

นทร.

มั่นคง
สานักงาน ก.พ.

Departmental HiPPS
ระบบสรรหาและคัดเลือก
(เข้ มข้ น โปร่ งใส เป็ นธรรม)

ระบบแรงจูงใจ
(ตาแหน่ง + ค่าตอบแทน+
เครือข่าย)

ระบบการพัฒนา
(On the job Training/
Competency Development)
ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
(Performance Mgt)
ผลงาน + สมรรถนะ

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

Talent Framework

Talent Pool
MM

National (NAT) Star
SES

Attraction
Retention
Motivation

HiPPS

NWL

สานักงาน ก.พ.

-กาหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะของ Talent (Language, Digital Skillsฯลฯ)
-กาหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือก/จัดทาคู่มือการคัดเลือก
-วาง training roadmap ให้ talent
-consult เรื่อง I-EAF ของ talent
-กาหนดมาตรการสิ่งจูงใจภาพรวม (top-up, career path, ทุน ฯลฯ)
-จัดกิจกรรมเครือข่าย talent

-กาหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะของ NAT-star
-สรรหาและคัดเลือก NAT-star
-กาหนดมาตรการสิ่งจูงใจสาหรับ NAT star
เช่น Policy Work/Study Team/secondment/ internship/
attachment/ทุน ฯลฯ
-exchange center ในระดับภูมิภาค

ส่วนราชการ

-คัดเลือก Talent
-พัฒนาตามกรอบ EAF และ training roadmap
-จัดสรรสิ่งจูงใจอย่างเหมาะสม

-ร่วมเป็นเจ้าภาพโจทย์/ภารกิจสาคัญ
-ร่วมสนับสนุนบุคลากรเป็น NAT-Star
๙

หลักการของระบบ
 การสรรหาและประเมินที่เป็นระบบและเข้มข้น
 การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การเสริมสร้างแรงจูงใจ
 การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 การบริหารทรัพยากรบุคคลของระบบต้องสอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม

การคัดเลือก
สมรรถนะ/คุณลักษณะ/ทักษะ

ส่วนราชการ

เครื่องมือ

๑. ประเมินทุกองค์ประกอบ
- มิติศักยภาพไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
- แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒. จานวน HiPPS ไม่เกินจานวนประเภทบริหาร ประเภทอานวยการสูง และประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิรวมกัน

เกณฑ์การคัดเลือก

ปรับปรุงแผนพัฒนากาลังคนคุณภาพ (Talent
Management)ในระยะต่อไป
สานักงาน ก.พ.

๒.ข้การด
าเนินการของส
านักงาน ก.พ. (ต่อ)
อเสนอโจทย์
ของส่วนราชการ

๑๗ ส่วนราชการ
๒๔ โจทย์/ภารกิจ

๒๗๙ กาลังคนคุณภาพ

๘ ส่วนราชการ
๘ โจทย์/ภารกิจ
๓๙ กาลังคนคุณภาพ
๒

รอบที่ ๑ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อไปปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๒
รอบที่ ๒ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อไปปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒

แผนการดาเนินงาน

โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรปู ประเทศเชิงบูรณาการ
(Strategist Development Program)
รอบที่ ๑

ธ.ค. ๖๑

พิจารณาคัดเลือกโจทย์
+ แจ้งผลให้ สรก. ทราบ

รอบที่ ๒

๘ ม.ค. ๖๒
ประชุมร่วมกับ สรก. เพื่อกาหนดแนวทาง
วิธีการและกาหนดเกณฑ์การคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการฯ

๑๐ เม.ย. ๖๒

ต.ค. ๖๓

๑ ต.ค ๖๒

กลับไปปฏิบัติงาน
ณ หน่วยงานต้นสังกัด

ปฏิบัติงานที่ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์

๑ เม.ย. ๖๓

๑ เม.ย. ๖๒

* หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒๑ ม.ค. – ๘ ก.พ. ๖๒

๑๕ ก.พ. ๖๒

ประชาสัมพันธ์ + ประกาศ
รับสมัครบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ ฯ

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ ฯ

๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๖๒

๑๒ มิ.ย. ๖๒

๑๔ ส.ค. ๖๒
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

๑๘ มี.ค. ๖๒

๒๔ ก.ค. ๖๒
สอบสัมภาษณ์

๒๕-๒๖ ก.พ. ๖๒
ชี้แจงโครงการและกิจกรรมคัดเลือก และ
ดาเนินการคัดเลือก (รอบแรก)

๒๖ มิ.ย. ๖๒
๑๐ ก.ค. ๖๒

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
(รอบแรก)

๔ มี.ค. ๖๒

๑๑ มี.ค. ๖๒
๓

๓๙ คน
การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐ :
มาตรการสนับสนุนข้าราชการปฏิบัติงานใน
ภูมิลาเนา

2 คน

ขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๑๖

1 คน

ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร
7 คน

การสร้างหลักประกันทางสังคมให้
แรงงานนอกระบบ

โครงการบูรณาการเพื่อบริหารจัดการปัญหา
มลพิษ
จากกิจกรรมการบิน

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพร “Big
Data”

9 คน

Digital Transformation
for Energy Transition
(RE Integration)

4 คน

5 คน
4 คน

พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพรองรับการ
เป็นอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบ
วงจร

7 คน

๔

การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรอบจานวนทุน ก.พ. พ.ศ. 2563

กลุม่ กระทรวงตามภารกิจ(Clusters)

ส่วนราชการส่วนกลาง
บทบาทภาครัฐในอนาคต

เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อน

สังคม

ส่วนราชการในภูมิภาค

ความมั่นคง

ประเด็นการพัฒนา/
องค์ความรู้

กรอบจานวนที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ทุนรัฐบาล ก.พ. : GOAL สร้าง/พัฒนา ขรก. ที่มีศักยภาพ 500 คน / ปี = 2,000 / 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน่วยงำน
กลำง/ สรก.
่ น
ั เคลือ
่ บ
ทีข
ยุทธศำสตร์

สรรหาบุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ/พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ /รักษากาลังกาลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ

ทุน ก.พ.

King

ทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดี
เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ไม่มีข้อผูกพันในการรับราชการ

9 ทุน = 2%

Strategybased
ทุนเพื่อสร้างและเตรียมเพื่อเตรียม/สร้าง
กาลังคนคุณภาพภาครัฐที่เป็น Strategist
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

90 ทุน = 18 %

Functionbased
ทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหแกกระทรวง
กรม หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ และยุทธศาสตร์องค์กร
140 ทุน = 28 %

คำขอรับ
คำขอรั
บ
จัดสรร
จัดสรร
ทุน
ทุน

กลไก
คกก.บริหำรงำนกลุม
่
จังหวัดแบบบูรณำกำร

ทุนพัฒนำสมรรถนะ

ทุนสำหรับ talents
ทุนสำหรับ pwst

Area-based

Competencybased

ทุนรัฐบาลเพื่อเตรียมและพัฒนากาลังคน
ภาครัฐโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที/่
กระจายโอกาสการรับทุนให้ สรก. ภูมิภาค

ทุนรัฐบาลเพื่อพัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะ ขรก. ด้วยวิธีการฝึกอบรม
(Training) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

75 = 15%

186 ทุน = 37 %

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based)
 รัฐธรรมนูญ
 ประเด็นปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ

พัฒนานักยุทธศาสตร์ (อบรม
ตามกลุม่ กระทรวง)

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
Thailand 4.0
๒๓ แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ชาติ
๑๕ ประเด็นเร่งด่วน
แผนปฏิรูปประเทศ

สร้างและเตรียมเพื่อเตรียม/สร้างกาลังคนคุณภาพภาครัฐที่เป็น
Strategist เพื่อขับเคลือ่ นนโยบายขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ภาครัฐ

สกพ.วิเคราะห์ประเด็นเร่งด่วน
เพื่อเลือก Flagship ที่สาคัญและ
หน่วยงานเป้าหมาย และ
ประสานจัดทุนฝึกอบรมเป็นกลุ่ม

การผลิตและพัฒนาคนกลุ่มต่างๆ
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต

สกพ. วิเคราะห์ประเด็นเร่งด่วนเพื่อเลือก
Flagship ที่สาคัญและหน่วยงานเป้าหมาย และ
กาหนดกรอบจัดสรรทุน

สรก. จัดทาโจทย์/ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์กระทรวง ระยะ 20 ปี

การปรับบทบาทกระทรวง
รองรับการเตรียมกาลังคนภาครัฐเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สร้างนักยุทธศาสตร์ (ศึกษา)
/ทุนนวัตกรรม

กาหนดกรอบสาขา/ตาแหน่ง/สรก.

การเตรียมกาลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธ์

Training

สรรหาผูจ้ ะสาเร็จการศึกษา

บรรจุใน สรก. เป้าหมาย /จ่ายเงินทุนชดเชย

ทุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ (Function-based)
แนวทางดาเนินการรูปแบบเดิม
HRD Plan

แนวทางดาเนินการรูปแบบใหม่
องค์ประกอบการพิจารณา

สกพ. วิเคราะห์เพื่อกาหนดสาขาวิชา
ตาม ๒๓ แผนแม่บท รวมถึง
หน่วยงานทีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบใน
การจัดทาคาขอทุน

คาขอรับการจัดสรรทุน
กระทรวงฯ (จัดลาดับความสาคัญ)
สกพ. พิจารณาการจัดสรรทุนตาม
HRD plan ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
กรอบโควตา ฯลฯ

1) ทุนเพื่อเตรียมกาลังคน*
 Uis
 บุคคลทั่วไปปริญญา
2) ทุนเพื่อพัฒนากาลังคน
ภาครัฐ*
ฝึกอบรมระยะสั้น (เดีย่ ว)
พัฒนาบุคลากร (ศึกษา)

กระบวนการดาเนินการ

HRD Plan
นาข้อมูลประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรก
โครงการ Flagship มาประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทุน

กรอบสาขาวิชาที่
สกพ. กาหนดตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ

แจ้ง สรก. จัดทาคาขอรับการจัดสรร
ทุนตามกรอบประเภท/จานวนที่
กาหนด
สกพ. พิจารณาคาขอรับจัดสรรทุน
และ เสนอ อ.ก.พ. เพือ่ พิจารณาคา
ขอรับจัดสรรทุน

*ส่วนราชการที่มีหน่วยงานในภูมภิ าคขอรับการจัดสรรทุนบุคคลทั่วไป-พัฒนาบุคลากรในประเภททุน Area-based)

๑) ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
๒) ทุนสาหรับผู้มีสถานศึกษาตอบรับ
ให้เข้าศึกษา
๓) ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ
๔) ทุนความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ/ทุน
เล่าเรียนหลวงต่อเนื่อง
๕) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูม้ ีศักยภาพสูง
ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ (UIS)
๖) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา)
๗) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(ฝึกอบรม)

ทุน Area - based
เตรียม/พัฒนากาลังคนภาครัฐ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

กระจายโอกาสการรับทุน และเพิ่มเงื่อนไข
ให้ผู้รับทุนทางานในพื้นที่

ให้โอกาสและความสาคัญแก่ผู้รับ
ทุนในภูมิภาคการไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

กระทรวงตำมภำรกิจ
ปี 65
ปี 64
ปี 63
ปี 62
ปี 61

คำขอรับจัดสรร
คำขอรับจัทุดนสรร
ทุน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
รูปแบบ
 ศึกษา (บุคคลทั่วไป-UISสถานศึกษาตอบรับพัฒนา ขรก)
 อบรมกลุ่ม (Agenda/
knowledge based

สรก. ในภูมิภาค
 หน่วยงานส่วนกลาง
ในภูมภิ าค
 หน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติ
 บุคคลทั่วไป
 ขรก. พลเรือนสามัญ
เงื่อนไข
ปฏิบัติงานใน สรก. สังกัดภูมิภาค/
หมุนเวียนในภูมิภาคไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล

ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ
แนวทางการจัดสรรทุน
วัตถุประสงค์

กลุ่ม
๑

สรก.ได้กาลังคนคุณภาพที่จะดาเนิน
โครงการที่เป็นประโยชน์
เพิ่มช่องทางสมัครทุนให้หลากหลาย

กลุม่ เป้าหมายผู้รับทุน :บุคคลที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาตามที่กาหนด

๒

๓

กรอบการดาเนินโครงการ

ส่วนราชการเป้าหมาย

๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้
-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-กระทรวงมหาดไทย
๒. สานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
๓. สานักข่าวกรองแห่งชาติ
๔. สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้
การบริหารจัดการน้า/การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม/การ
บริหารจัดการมลพิษ อาทิ น้าเสีย อากาศ ขยะ สารเคมีในภาค -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกษตร/การบริหารจัดการภัยพิบัต/ิ การบริหารจัดการอุทกภัย -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-กระทรวงมหาดไทย
๒. สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ไซเบอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์/คอมพิวเตอร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Science

การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ ครอบครัวและสังคมผู้สงู อายุ ๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้
-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
-กระทรวงสาธารณสุข
-กระทรวงแรงงาน
-กระทรวงมหาดไทย
๒. สานักงาน ก.พ.

ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ
การกาหนดเงื่อนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
องค์ประกอบในการพิจารณาโครงการของผู้สมัคร






 กาหนดระยะเวลาชดใช้ทุน/ดาเนินโครงการ 2 ปี
 ตย. การจ่ายเงินทุน
อัตราการจ่ายเงินทุน = 50 % X อัตรากลางค่าใช้จ่ายประจาปี X ระยะเวลาที่
ทาสัญญาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
= 50 % X 1,250,000 X 2 = 1,250,000 บาท
การเบิกจ่าย วันทาสัญญา 500,000 บาท
ส่วนที่เหลือ 750,000 บาท แบ่งจ่าย ดังนี้

ระยะเวลา
ความเป็นไปได้
ระดับของนวัตกรรม
ผลกระทบของโครงการ
ความยั่งยืน/คุ้มค่า

ผลการประเมิน

ดีเด่น
ดี
ต่ากว่าดี

สัดส่วนการจ่าย
เงินทุน
100 %
75 %
0%

การจ่ายเงินทุน
สิ้นปีที่ 1
375,000
281,250
-

สิ้นปีที่ 2
375,000
281,250
-

การดาเนินการขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ก.พ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
ประชุมฯ
28 ก.พ. 62

ทุนความต้องการของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ
(Function-based)

ประสงค์
รับทุนฯ

ขอรับการจัดสรร
ทุนปี 2562

ไม่ขอรับการจัดสรร
ทุนปี 2562

 HRD Plan 2562 – 2564
 คาขอทุนปี 2562 - 2564

ทบทวน
สานักงาน ก.พ.
แจ้งให้จัดทาคาขอรับทุนฯ
(มีนาคม)

กระทรวงต้น
สังกัด

ส่วนราชการ
ระดับกรม

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ประเทศ (Strategy-based)

จัดลาดับความสาคัญของทุนฯ ปี 2563

1. แผน HRD Plan ระยะ 4 ปี (2563 – 2564)
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ การ
เตรียมกาลังคนภาครัฐในภาพรวมตามทิศทางการ
เตรียมกาลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศของ
กระทรวงต้นสังกัดในมิติเชิงยุทธศาสตร์ และมิติ
เชิงการเตรียมกาลังคนภาครัฐ
2. คาขอรับการจัดสรรทุนฯ 2563
ส่งให้สานักงาน ก.พ.
ภายในพ.ค. 2562

ลงข้อมูลได้ทลี่ ิ้งค์
http://scm.ocsc.go.th

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน ก.พ. (Function / Area- based)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ความสอดคล้องกับมิติต่าง ๆ (ยุทธศาสตร์ชาติ /แผนพัฒน์ /๒๓ แผนแม่บท/ประเด็น
ปฏิรูปประเทศ/๑๕ ประเด็นเร่งด่วน/Flagship project/ยุทธศาสตร์หน่วยงาน)
กรอบโควตาทุนตามกลุ่มกระทรวง + ตามขนาด สรก.

กระบวนการขอรับจัดสรร

สรก. หน่วยงานของรัฐ

กรอบโควตากลุม่ กระทรวง
กลุ่มมั่นตง

กลุ่มสังคม

๓๐ % ๓๐ %

หน่วยงาน

กลุ่มเศรษฐกิจ อิสระ/

หน่วยงาน
ของรัฐ

๓๐ %

กรณีมีความต้องการเร่งด่วนตามกลุ่มภารกิจอาจจัดสรรเกินกรอบ

๑๐ %

แบ่งประเภท สรก. ในภูมิภาค
มีแผนการดูแล/การใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล/
ความพร้อมในการบรรจุ รวมถึงมอบหมาย Mentor
เน้นทุนระยะสั้น (โท/อบรม) ป.เอก เฉพาะจาเป็น
หลักสูตรในประเทศที่มีศักยภาพอื่นๆ / ในประเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ (อาจพิจารณาข้อมูล
สถาบันการศึกษาฯ ที่ สกพ. รวบรวมไว้)
สนับสนุนให้ ขรก. เข้าร่วมโครงการ Policy Work/Study Team :
PWST
กรณีหลักสูตรฝึกอบรม ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการซึ่งจะต้องมี
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน และไม่มากกว่า ๓ เดือน

HRD plan

กรอบโควตาจานวนทุนตามขนาด สรก.
ส่วนราชการขนาด

คาขอทุน
๒๕๖๓

จานวนทุนรวมทุกประเภททุนที่
ขอได้ไม่เกิน/ปี

-ขนาดเล็ก (S)
-ขนาดกลาง (M)
-ขนาดใหญ่ (L)
-ขนาดใหญ่มาก (XL)

หน่วยงานส่งตรง
ก.พ.

๒
๓
๔
๘

ทิศทางบทบาทภาครัฐ
Regulator

Operator

Facilitator

Research

6

ส่วนที่ 1 : การดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากร (HRD Plan)
คาขอรับการจัดสรรทุน ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนเพื่อรับจัดสรรทุนฯ ปี 2563 – 2564
ความสอดคล้ อง
ความสอดคล้ องกับ
ตามบทบาทภารกิจ ยุทธศาสตร์ ตา่ ง ๆ /แผน
แม่บท/แผนปฏิรูป
ประเทศในส่วนที่ ๒

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนงาน/โครงการ
สาคัญ/ภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน

องค์ความรู้
ทักษะที่ต้องการ
เพื่อขอรับการ
จัดสรรทุน

ฝึ กอบรม
จานวนทุน

สาขาวิชาที่ไป
ศึกษา/หัวข้ อ
ฝึ กอบรม

ศึกษา
จานวนทุน

ระบุระดับที่
ศึกษา
(โท/เอก)

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลกรอบอัตรากาลัง/กาลังคนคุณภาพ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New Engine of Growth)
การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
ประกอบด้วย
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัย ใหม่ (Next – Generation
Automotive)
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว
เชิ งสุ ข ภาพ (Affluent, Medical and Wellness
Tourism)
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชี ว ภาพ (Agriculture and
Biotechnology)
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New Scurve) ประกอบด้วย
1)
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
2)
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(Aviation and Logistics)
3)
อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4)
อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
5)
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)

จานวนข้าราชการ
ณ ตุลาคม ๒๕๖๐

จานวนที่ลาออก/
เกษียณอายุราชการ/โอน

จานวนที่ทดแทนด้วย
การบรรจุ/รับโอน

จานวนข้าราชการ
ณ กันยายน ๒๕๖๑

1.

ส่วนที่ 2 : ความสอดคล้องเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ในส่วนที่ 1
แผนพัฒนาฯ /แผนแม่บท/
แผนปฏิรูปประเทศ/
(S-CURVE) / (New-S- CURVE)

ยุทธศาสตร์ /
แผนแม่บทกระทรวง

แผนงาน/โครงการสาคัญ/โครงการ
Flagship/ภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน

ทบทวนเพื่อจัดทาคา
ขอทุนปี 2563

องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการ

37

แบบฟอร์มคาขอรับการจัดสรรทุน
-ร่ าง-

รายละเอียดคาขอทบทวนการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน ..............................................................................

1

กค กรมสรรพากร

ศ

ท S2 ยุทธ3

๑๕ ประเด็นเร่งด่วน

๒๓ แผนแม่บท

New - S - Curve

10
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

S - Curve

แผนปฏิรูประเทศ ๑๑ ด้าน

แผนพัฒนฯ ฉบับที่ 12

กรม/
ศึกษา /
หน่วยงานของ ฝึกอบรม
รัฐ
ประเภททุน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กระทรวง/หน่วยงานของรัฐ

ลาดับที่

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. .........................

ภารกิจหลัก/
โครงการ
สาคัญ/Flagship
project

สาขาวิชา (ศึกษา) / ISCED เน้นทาง (ทุน ระดับ
หัวข้อ (ฝึกอบรม) Code
ศึกษา)

การบัญชี

การสืบสวนนิติเวช
ศาสตร์ ทางการบัญชี
(Forensic
Accounting)

โท

ประเทศ

สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา

ตาแหน่งที่จะบรรจุ/ คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร ข้อมูลหน่วยงาน
ตาแหน่งบุคลากร รับทุน (กาหนดโดย ในภูมิภาคที่จะให้
ภาครัฐ
พิจารณาจาก
ปฏิบัติราชการ
(กรณีทุนบุคคล คุณสมบัตเิ ฉพาะ ชดใช้ทุน (กรณีทุน
ทั่วไป ทุนบุคคล สาหรับตาแหน่ง) บุคคลทั่วไป ทั่วไป - ภูมิภาค ทุน
ภูมิภาค )
บุคคลทั่วไปบรรจุ
ก่อน )
นักตรวจสอบภาษีปฏิบตั ิการ ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี

แบบฟอร์มคาขอรับการจัดสรรทุน (ต่อ)
รายละเอียดคาขอทบทวนการจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน ..............................................................................
ลาดับที่

กรม

ประเภททุน

UIS

UIS - ภูมิภาค

ตาแหน่งที่จะบรรจุ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
รับทุน

หน่วยงานที่จะให้บรรจุ
(ระบุสานัก/ศูนย์/กอง)

หน่วยงานในภูมิภาคที่จะ สรุปภารกิจและงานที่จะ
บรรจุ (ระบุสานัก/ศูนย์/ มอบหมายภายหลังจาก
กองและจังหวัด) (กรณีทุน
สาเร็จการศึกษา
uis - ภูมิภาค )

แบบฟอร์มคาขอรับการจัดสรรทุน (ต่อ)

คาอธิบายการกรอกข้อมูลคาขอรับทุน
ลาดับ ชื่อข้ อมูลภาษาไทย

ชนิดข้ อมูล

1 ลาดับที่
กระทรวง/หน่วยงาน
2
ของรัฐ

ตัวเลข
ตัวอักษร

3 กรม/
หน่วยงานของรัฐ
4 ศึกษา / ฝึกอบรม

ตัวอักษร

คาอธิบาย
ลาดับความสาคัญของทุน
ระบุชื่อ กระทรวง / หน่วยงานของรัฐ โดยใช้ ตวั ย่อ

ระบุชื่อส่วนราชการระดับกรม กรณีสานักงานปลัดกระทรวงให้ ใช้ "สป"
สาหรับหน่วยงานของรัฐ ให้ ระบุชื่อเต็ม
ตัวอักษร ระบุการเตรี ยมและการพัฒนาด้ วยทุนการศึกษา โดยระบุ
ศ หมายถึง ทุนศึกษา หรื อ
ฝ หมายถึง ทุนฝึกอบรม
5 ประเภททุน
ตัวอักษร ระบุประเภทของทุน โดยเลือก
ท หมายถึง ทุนบุคคลทัว่ ไป
ทส หมายถึง ทุนสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษา
uis หมายถึง ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศกั ยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ
พ หมายถึง ทุนพัฒนาข้ าราชการ
ทภ หมายถึง ทุนบุคคลทัว่ ไป (ภูมิภาค)
พภ หมายถึง ทุนพัฒนาข้ าราชการ (ศึกษา – ภูมิภาค)
ฝภ หมายถึง ทุนพัฒนาข้ าราชการ (ฝึกอบรม - ภูมภิ าค)
ฝ หมายถึง ทุนพัฒนาข้ าราชการ (ฝึกอบรม)
6 ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ตัวอักษร ตัวเลข ระบุยทุ ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้ องกับคาขอทุน
ปี
S1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ ด้านความมัน่ คง
S2 หมายถึง ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน
S3 หมายถึง ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน
S4 หมายถึง ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
S5 หมายถึง ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้ างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
S6 หมายถึง ยุทธศาสตร์ ด้านการปรั บสมดุลและพัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐ
7 แผนพัฒนา
ตัวอักษร ตัวเลข ระบุยทุ ธศาสตร์ ตามแผนพัฒน์ฯ ฉบับที่ 12 สอดคล้ องกับคาขอทุน
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธ 1 หมายถึง การเสริ มสร้ างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธ 2 หมายถึง การสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลือ่ มล ้าในสังคม
ยุทธ 3 หมายถึง การสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน
ยุทธ 4 หมายถึง การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ยุทธ 5 หมายถึง การเสริ มสร้ างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่ วามมัน่ คงที่ยืน
ยุทธ 6 หมายถึง การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบและ ธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธ 7 หมายถึง การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธ 8 หมายถึง การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
ยุทธ 9 หมายถึง การพัฒนาภาค เมือง และพื ้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธ 10 หมายถึง ความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ตัวอย่างข้ อมูล
1
กค

ลาดับ

กรมสรรพากร

8

ศ

ท

9

S2

ยุทธ3

ชื่อข้ อมูล
ภาษาไทย

ชนิดข้ อมูล

คาอธิบาย

ตัวอักษร
ตัวเลข ระบุ 10 อุตสาหกรมเป้าหมาย (กรณีไม่เกี่ยวข้ องไม่ต้องระบุ)
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศกั ยภาพ (S-CURVE)
SC1 ยานยนต์สมัยใหม่
SC2 อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ
SC3 ท่องเที่ยวกลุม่ รายได้ ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
SC4 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
SC5 การแปรรูปอาหาร
เติมอุตสาหกรรมใหม่ (New-S - CURVE)
NSC1 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
NSC2 การแพทย์ครบวงจร
NSC3 ขนส่งและการบิน
NSC4 เชื ้อเพลิงและเคมี ชีวภาพ
NSC5 ดิจิตอล
23 แผนแม่บท ตัวอักษร 1.ความมัน่ คง
2.การต่างประเทศ
ภายใต้
3.การพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ ชาติ
4.อุตสาหกรรมและบริ การแห่งอนาคต
5.การท่องเที่ยว
6.การพัฒนาพื ้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริ ยะ
7.โครงสร้ างพื ้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั
8.การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
9.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10.การปรับเปลีย่ นค่านิยม และวัฒนธรรม
11.การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
12.การพัฒนาการเรี ยนรู้
13.การเสริ มสร้ างให้ คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี
14.ศักยภาพการกีฬา
15.การเสริ มสร้ างพลังทางสังคม
16.การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริ มเศรษฐกิจฐานราก
17.การสร้ างหลักประกันทางสังคม
18.การสร้ างการเติบโตอย่างยั่งยืน
19.การบริ หารจัดการน ้าทั ้งระบบ
20.การพัฒนาบริ การประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
21.การต่อต้ านการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
22.การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
23.การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

ตัวอย่างข้ อมูล

10
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

SC1

NSC1

ความมัน่ คง

คาอธิบายการกรอกข้อมูลคาขอรับทุน
ลาดับ ชื่อข้ อมูลภาษาไทย

ชนิดข้ อมูล

คาอธิบาย

10 15 ประเด็นเร่ งด่วน

ตัวอักษร

11

แผนการปฏิรูป
ประเทศทั ้ง 11 ด้ าน

ตัวอักษร

12 สาขาวิชา (ศึกษา) /
หัวข้ อ (ฝึกอบรม)

ตัวอักษร

1. ตาบลมัน่ คง มัง่ คั่ง ยัง่ ยืน
2. แก้ ไขปัญหาความมัน่ คงเร่ งด่วน
3. แก้ ปัญหาทุจริ ต
4. บริ หารจัดการมลพิษ
5. การทางานภาครัฐ
6. สภาพแวดล้ อมรัฐ
7. สังคมสูงวัย
8. คนและการศึกษา
9. เศรษฐกิจฐานราก
10. บริ การสาธรณสุข
11. กระจายศูนย์กลางความเจริ ญ
12. EEC+SEC
13. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
14. การท่องเที่ยว
15. อุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ
1. การเมือง
2. การบริ หารราชการแผ่นดิน
3. ด้ านกฎหมาย
4. กระบวนการยุติธรรม
5. เศรษฐกิจ
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
7. สาธารณสุข
8. สือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สังคม
10. พลังงาน
11. การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
โปรดระบุภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ (กรณีหลายสาขาวิชาให้ ใส่ "หรื อ")

13 เน้ นทาง (ทุนศึกษา)

ตัวอักษร

โปรดระบุภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ (กรณีหลายเน้ นทางให้ ใส่ "หรื อ")

14 ระดับ (ทุนศึกษา)
15 ประเทศ

ตัวอักษร

โปรดระบุระดับที่ให้ ไปศึกษา เลือก โท หรื อ เอก กรณีทนุ uis ให้ ใส่ ตรี
โปรดระบุชื่อประเทศเป็ นภาษาไทย ตัวอย่างดังนี ้
สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา
สหราชอาณาจักร

ตัวอย่างข้ อมูล
ตาบลมัน่ คง มัง่ คั่ง
ยัง่ ยืน

การเมือง

การบัญชี
การสืบสวนนิติเวช
ศาสตร์ ทางการ
บัญชี
(Forensic
Accounting)
โท
สหรัฐอเมริ กา
แคนาดา

ลาดับ ชื่อข้ อมูลภาษาไทย ชนิดข้ อมูล
คาอธิบาย
ตัวอย่างข้ อมูล
ประเทศ (ต่อ)
เครื อรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
สมาพันธรัฐสวิส
ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐโปรตุเกส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ราชอาณาจักรสเปน
สาธารณรัฐอิตาลี
ญี่ปนุ่
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐสิงคโปร์
เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
กรณีทนุ UIS ให้ ระบุสาขาวิชาที่ผ้ สู มัครรับทุนศึกษาซึง่ ต้ องสอดคล้ องกับตาแหน่งที่จะ
16 คุณสมบัติ
บรรจุ
ปริ ญญาตรี
สาหรับทุนประเภทอื่น ให้ ระบุ ปริ ญญาตรี หรื อ ปริญญาโท ต่อด้ วยสาขาวิชา
สาขาวิชา
เลือกได้ มากกว่า 1 สาขาวิชา กรณีหลายสาขาวิชาให้ ใส่ "หรื อ" ตัวอย่างดังนี ้
การบัญชี
ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
ภาษา วรรรคดี
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ศิลปะ วัฒนธรรม
สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
นิเทศศาสตร์
บริ หารรัฐกิจ
รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การบัญชี
บริ หารธุรกิจ
การจัดการ
ตสาหกรรมบริ
การเข้ ารับราชการซึ่งต้ องสอดคล้ องตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักตรวจสอบ
17 ตาแหน่งที่จะบรรจุ ตัวอักษร ตอุาแหน่
งที่จะบรรจุ
(กรณีทนุ บุคคล
ภาษีปฏิบตั ิการ
ทัว่ ไป ทุนบุคคล
ทัว่ ไป - ภูมิภาค
ทุนบุคคลทัว่ ไป
บรรจุก่อนไปศึกษา
และทุน UIS)

Download เอกสารในการประชุมชี้แจงฯ ได้ที่
www.ocsc.go.th
เลือก “ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม”
เลือก “การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ.”
เลือก “เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562”

สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
คุณจิราพร วิโรจน์ชีวัน นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
chiraporn@ocsc.go.th
Tel
02 547 1000 ต่อ 6800 Fax 02 547 1734 / 02 5471736
คุณอริยะ สกุลแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ariya@ocsc.go.th
Tel
02 547 1684
Fax 02 547 1734 / 02 5471736
คุณวิชชุดา ตันเรืองชาติ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
witchuda@ocsc.go.th
Tel
02 547 1686
Fax 02 547 1734 / 02 5471736
คุณพรสิริ วงศ์อนันต์นักทรัพยากรบุคคล
pornsiriwonganan@gmail.com
Tel
02 547 1717
Fax 02 547 1734 / 02 5471736

THANK YOU

