
การประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐในการเตรียมก าลังคนคุณภาพ

ด้วยทุนรัฐบาล ก.พ. และระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น  
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ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (๑๐ ก.ย. ๖๑) 
พัฒนาการบริหารบุคลากรและก าลงัคนภาครัฐ 

 

๓ 

ให้ ก.พ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก าหนดแนวทางจูงใจให้ข้าราชการที่
มีความสามารถ เช่น นักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High 
Performance and Potential : HiPPS) ผู้ผ่านหลักสูตรผู้น าคลืน่ลูกใหม ่

ในราชการไทย (New Wave Leaders) นักบริหาร 
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม ่(นปร.) ข้าราชการที่มีสมรรถนะสูงของส่วนราชการ และ
ข้าราชการทุกคนที่เสยีสละและอุทิศตนด้วยความมานะอุตสาหะให้คงอยู่ในระบบ

ราชการต่อไป 
 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจ าปีกลุ่มก าลังคนคุณภาพ หัวข้อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังคนคุณภาพเพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ” วันที่ ๑๐ กันายน ๒๕๖๑  









STOCK 

UTILIZATION 

การปฏบิตัิการในโครงการเชิงยุทธศาสตร ์

การขบัเคลือ่นประเทศโดยใชส้รรพก าลงั 

“POLICY WORK/STUDY TEAM” 

โจทย ์

1 

ความมัน่คง 

2 

การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

3 การพฒันา 

และเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

4 

การสรา้ง 

โอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนั 

ทางสงัคม 

5 

การสรา้งการเตบิโตบน

คณุภาพชีวติ 

ที่เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

การปรบัสมดุลและพฒันาระบบ

การบริหารจดัการภาครฐั 6 

มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน 

มัน่คง 

กลุ่มก าลงัคนคุณภาพ 

มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื มัน่คง 

กลไก HR ระบบ PM 

FLOW 

ขา้ราชการ 

ทัว่ไป 

นกัเรยีนทุนรฐับาลไทย (นทร.) รูปแบบทุนตา่ง ๆ  

ไดแ้ก่ ทุนศกึษา และทุนพฒันา 

    นกับรหิาร 

การเปลี่ยนแปลง 

รุน่ใหม่ (นปร.) 

ผูน้ าคลืน่ลูกใหม ่

ในราชการไทย 

HiPPS  

ระบบขา้ราชการ 

ผูม้ีผลสมัฤทธิส์งู 

อ านวยการ & บรหิาร 

ภารกิจ อ.ก.พ. 

 
 

การบริหารจัดการกลุ่มก าลังคนคุณภาพ (Talent Management) 

การจัดสรรทุนของรัฐบาล 
 - ทุน UiS  
 - ทุนบุคคลทั่วไป 
 - ทุนนวัตกรรมฯ            

การดูแลเตรียมความพร้อม  
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทนุและก าลังคนคุณภาพ 
การวางระบบ กลไก พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต เพื่อดึงดูด รักษาไว้ในระบบราชการ 

ภารกิจ อ.ก.พ. 
ภารกิจ อ.ก.พ. 

การก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหาร
ก าลังคนคุณภาพ 
อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 







กรอบแนวคดิการจดัสรรทนุให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม 

การผลิตและพัฒนาคนกลุ่มต่างๆ 
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต 

การเตรียมและพัฒนาก าลงัคนภาครฐั 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
Thailand 4.0 

 

การปรับบทบาทกระทรวง 
รองรับการพัฒนาในอนาคตตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี และช่วงเวลาการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒน์ฯ 

 รัฐธรรมนญู 
 ประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏริูปของสภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ 

มั่นคง สังคม เศรษฐกิจ 

๒๓ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธ์ชาติ 
๑๕ ประเด็นเร่งด่วน 
แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
 ยุทธศาสตร์กระทรวง ระยะ 20 ปี 



วิสัยทัศน์
ประเทศไทย 

 ๒๕๗๙  ๒๕๖๙  ๒๕๗๔  ๒๕๖๔ 

ภาพประเทศ
ไทยใน
อนาคต 

บทบาทภาครัฐ 

สาขาวิชาที่เป็น 
Enablers 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

แผนพัฒน์ฯ ๑๒ แผนพัฒน์ฯ ๑๓ แผนพัฒน์ฯ ๑๔ แผนพัฒน์ฯ ๑๕ 

• ประเทศไทย ๔.๐ 
• New S-Curve 
• แผนปฏิรูปประเทศ 

กรอบแนวคิดการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. 

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



ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  

สาขาวิชาที่ผู้รับทุนศึกษาสูงสุดของทุนรัฐบาล ก.พ.  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 3  

Law      541  
Chemical engineering 531 
and processes  
Political sciences        494 
Sociology and  
cultural studies      224 
Computer use      174 

2,144 ทุน (18%) 

Marketing and advertising 1,122 
Law  541   
Chemical engineering 531 
and processes   
Economics  502 
Medicine  277 

4,245 ทุน (35%) 

Therapy and              131 
rehabilitation 
Education science         85 
Fine arts                53 
Literature                     51 
and linguistics 
Psychology                44 
   

384 ทุน (3%) 

Marketing and advertising 1,122 
Law  541 
Economics  502 
Political sciences and civics 494 
Therapy and rehabilitation 131 

2,853 ทุน (24%) 

1,283 ทุน (11%) 

Law     541 
Chemical engineering     531 
and processes 
Food processing     200 
Environmental sciences   11  
  

Law                           541 
Political sciences         494 
Management  
and administration      49  

1,084 ทุน (9%) 



การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่ผ่านมา 

ทุน ก.พ. ๕ ประเภททุน 

King 
Strategy -
based 

Function-
based 

Area-based 
Competency-
based 

การจัดสรรทุน ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๑  
รวม ๖,๕๑๔ ทุน 

ทุนกลาง 
๑๗๐ ทนุ 

(๒.๖) 

ทุนตามความต้องการของสว่นราชการ 
๒,๑๒๘ ทนุ (คดิเปน็ ๓๒.๖๖%) 

ทุนศึกษา 
๓,๖๙๕ ทุน  
(๕๖.๗๒) 

ทุนอบรม  
๒,๘๑๙ ทุน  
(๔๓.๒๘) 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ความสามารถ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ปรับสมดลุ/พัฒนา

บริหารฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
คุณภาพชีวิตเป็น

มิตรฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ความเสมอภาคฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ศักยภาพคน 

1. แผนด้านการเมอืง 

4. แผนด้านกระบวนการยุติธรรม 

6. แผนด้านสิ่งแวดล้อม 

8. แผนด้านการส่ือสาร 

3. แผนฎหมาย 

5. แผนด้านศรษฐกิจ 

6. แผนด้านสิ่งแวดล้อม 

7. แผนด้านสาธารณสุข 

8. แผนด้านการส่ือสาร 

9. แผนปฏิรูปด้านสังคม 

10. แผนปฏิรูปด้านพลังงาน 

1. แผนด้านการเมอืง 

4. แผนด้านกระบวนการยุติธรรม 

7. แผนด้านสาธารณสุข 

9. แผนปฏิรูปด้านสังคม 

3. แผนฎหมาย 

4. แผนด้านกระบวนการยุติธรรม 

5. แผนด้านศรษฐกิจ 

7. แผนด้านสาธารณสุข 

9. แผนปฏิรูปด้านสังคม 

6. แผนด้านสิ่งแวดล้อม 

9. แผนปฏิรูปด้านสังคม 

10. แผนปฏิรูปด้านพลังงาน 

2. แผนด้านบริหารราชการแผ่นดิน 

3. แผนฎหมาย 

4. แผนด้านกระบวนการยุติธรรม 

5. แผนด้านศรษฐกิจ 

6. แผนด้านสิ่งแวดล้อม 

7. แผนด้านสาธารณสุข 

8. แผนด้านการส่ือสาร 

9. แผนปฏิรูปด้านสังคม 

10. แผนปฏิรูปด้านพลังงาน 
11. แผนด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริต 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผ

นป
ฏิร

ูปป
ระ

เท
ศด

้าน
 

สาขาวิชาที ่
สนับสนุน

ยุทธศาสตร ์

ทุน ก.พ. 

การจดัสรรทุน ก.พ. มุ่งเนน้ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ยุทธฯ 4  และยุทธฯ 6 



 
 
 
 
 

ทุน ก.พ. ๕ ประเภททุน 

ทุนเล่าเรียนหลวง 

Strategy -
based 

Function-
based 

Area-based 
Competency-
based 

ข้อเสนอกรอบการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวน ๕๐๐ ทุน 

๑๘๕ ทนุ ๗๕ ทนุ ๑๗๐ ทนุ ๙๐ ทนุ ๑๐ ทนุ 

มิติ “พร้อมใช”้ 
• ทุนนวัตกรรม 
• ทุนอบรมกลุ่ม 

มิติ “พร้อมใช”้ 
• ทุนนวัตกรรม 
• ทุนพัฒนา (อบรม) 
• ทุนอบรมกลุ่ม 

มิติ “ดึง/สร้างคน” 
• ทุนบุคคลท่ัวไป 
• ทุน U ตอบรับ 
• ทุนพัฒนา (ศึกษา) 
• ทุน UIS 
+ ทุนความร่วมมือ UCAS/UCD  
+ ทุนเล่าเรียนหลวงต่อเนือ่ง 

มิติ “พร้อมใช้” 
• ทุนนวัตกรรม 
• ทุนพัฒนา (อบรม) 
• ทุนอบรมกลุ่ม (ร่วมกับ มท) 

มิติ “ดึง/สร้างคน” 
• ทุนบุคคลท่ัวไป (ภูมิภาค) 
• ทุน U ตอบรับ 
• ทุนพัฒนา (ศึกษา) (ภูมิภาค) 
• ทุน UIS (ภูมิภาค) 
 
 

มิติ “พร้อมใช้” 
• ทุน Talent 
• ทุน PWST 
 



เจตนารมณก์ารจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UiS)  

15 

 เตรียมความพร้อมด้านก าลังคนภาครัฐ 
    อย่างทันการณ์ผ่านกระบวนการสรรหา 
    ผู้มศีักยภาพเชิงรุก 

 เพิ่มสดัส่วนจ านวนก าลังคนคุณภาพของ 
    ราชการ 

 เพื่อให้ราชการมีภาพลักษณ์การบริหาร 
    ก าลังคนที่ดีตอ่นักศึกษา-สังคม 

ผู้ที่ศึกษา
ระดับปริญญา

ตร ี

ก าลังจะศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย 

ในสาขาวิชา
และระดับ
คะแนนที่
ก าหนด 

ระยะ๑ ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในช้ันปีที ่๔ 
หรือชั้นปีสุดท้ายจนส าเร็จปริญญาตรีตาม
หลักสูตร ทั้งน้ี ต้องใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน ๑ ปี  

ระยะ ๒ ให้ทุนรัฐบาลศึกษาต่อปริญญาโทใน/
ต่างประเทศ ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการ
ชดใช้ทุนท่ีส่วนราชการเดิมที่บรรจ ุ

เป้าหมาย:  
 เป็นก าลังคนคุณภาพ (Talent Pool) ของส่วน

ราชการ  
 เส้นทางความก้าวหน้าเชื่อมต่อกับระบบ HiPPS  



ทุนสนับสนนุนวัตกรรมภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ 

สรก.ได้ก าลังคนคุณภาพท่ีจะด าเนิน
โครงการท่ีเป็นประโยชน์  

เพิ่มช่องทางสมัครทุนให้หลากหลาย  

กลุม่เป้าหมายผู้รับทุน :บุคคลท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ      
ในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาตามท่ีก าหนด  

แนวทางการจัดสรรทนุ 

กลุ่ม กรอบการด าเนินโครงการ ส่วนราชการเป้าหมาย  

๑ คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับความปลอดภัย ไซเบอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวกบัความปลอดภัยไซเบอร์/คอมพิวเตอร/์
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Science 

๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี ้
-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-กระทรวงมหาดไทย 
๒. ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
๓. ส านักข่าวกรองแหง่ชาต ิ
๔. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

 ๒ การบริหารจัดการน้ า/การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม/การ
บริหารจัดการมลพิษ อาทิ น้ าเสยี อากาศ ขยะ สารเคมีในภาค
เกษตร/การบริหารจัดการภัยพิบัต/ิการบริหารจัดการอุทกภัย 

๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้ 
-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
-กระทรวงมหาดไทย 
๒. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

๓ การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ ครอบครัวและสังคมผู้สงูอายุ ๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้ 
-กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
-กระทรวงสาธารณสุข 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงมหาดไทย 
๒. ส านักงาน ก.พ. 





STOCK 

UTILIZATION 

การปฏบิตัิการในโครงการเชิงยุทธศาสตร ์

การขบัเคลือ่นประเทศโดยใชส้รรพก าลงั 

“POLICY WORK/STUDY TEAM” 

โจทย ์

1 

ความมัน่คง 

2 

การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

3 การพฒันา 

และเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

4 

การสรา้ง 

โอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนั 

ทางสงัคม 

5 

การสรา้งการเตบิโตบน

คณุภาพชีวติ 

ที่เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 

การปรบัสมดุลและพฒันาระบบ

การบริหารจดัการภาครฐั 6 

มัง่ค ัง่ ยัง่ยืน 

มัน่คง 

กลุ่มก าลงัคนคุณภาพ 

มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื มัน่คง 

กลไก HR ระบบ PM 

FLOW 

ขา้ราชการ 

ทัว่ไป 

นกัเรยีนทุนรฐับาลไทย (นทร.) รูปแบบทุนตา่ง ๆ  

ไดแ้ก่ ทุนศกึษา และทุนพฒันา 

    นกับรหิาร 

การเปลี่ยนแปลง 

รุน่ใหม่ (นปร.) 

ผูน้ าคลืน่ลูกใหม ่

ในราชการไทย 

HiPPS  

ระบบขา้ราชการ 

ผูม้ีผลสมัฤทธิส์งู 

อ านวยการ & บรหิาร 

ภารกิจ อ.ก.พ. 

 
 

การบริหารจัดการกลุ่มก าลังคนคุณภาพ (Talent Management) 

การจัดสรรทุนของรัฐบาล 
 - ทุน UiS  
 - ทุนบุคคลทั่วไป 
 - ทุนนวัตกรรมฯ            

การดูแลเตรียมความพร้อม  
จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทนุและก าลังคนคุณภาพ 
การวางระบบ กลไก พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต เพื่อดึงดูด รักษาไว้ในระบบราชการ 

ภารกิจ อ.ก.พ. 
ภารกิจ อ.ก.พ. 

การก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหาร
ก าลังคนคุณภาพ 
อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



แนวทางการด าเนินการ 
Talent Mobility 

Talent Utilization  

Talent Pipeline 

เป้าหมาย 
 o การเตรียมกลุ่มก าลังคนคุณภาพในระบบราชการมีความต่อเน่ืองและบูรณาการ (Talent Pipeline) 

o ก าลังคนคุณภาพมีโอกาสต่อยอดการพัฒนา ในมิติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Talent Utilization) 
o มีการเคลื่อนย้ายก าลังคนในวงกวา้งมากยิ่งขึ้น สร้างวัฒนธรรมการหมุนเวียนงานระหว่างหน่วยงาน (Talent Mobility)  

๘ 

Increase Stock & Increase Flow 

เพิ่มจ  ำนวน talent ใหเ้พียงพอส ำหรบัต ำแหน่งประเภท

บริหำร ประเภทอ ำนวยกำร และประเภทวิชำกำรระดับ

เช่ียวชำญขึ้ นไป โดย แต่ละส่วนรำชกำรคัดเลือก talent 
เอง เพรำะบริบทต่ำงกนัในแต่ละส่วนรำชกำร 

เพิ่มโอกำสใหม้ีกำรหมุนเวียนของ talent ใหส้ำมำรถสัง่

สมประสบกำรณ์ และควำมรูอ้ย่ำงเพียงพอ โดย ส ำนักงำน 

ก.พ. วำงมำตรกำรสนับสนุน (PWST)  



การปรับปรุงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน ม่ันคง 

ระบบการพัฒนา  
(On the job Training/ 

Competency Development) 
 

ระบบการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน  

(Performance Mgt)  
ผลงาน + สมรรถนะ 

ระบบแรงจูงใจ 
(ต าแหน่ง + ค่าตอบแทน+

เครือข่าย) 

ระบบสรรหาและคัดเลือก 
(เข้มข้น โปร่งใส เป็นธรรม) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(พ.ศ.2561 – 2580) 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

Departmental HiPPS ส านักงาน ก.พ. 

HiPPS  

ข้าราชการ 
ทัว่ไป นทร. 

NWL 

นปร. 

การปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/ 
โครงการส าคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 

FLOW 

UTILIZATION 



Talent Pool National (NAT) Star 

HiPPS 
NWL 

MM 
SES 

Attraction 

Retention 

Motivation 

ส่วนราชการ 

ส านักงาน ก.พ. -ก าหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะของ Talent (Language, Digital Skillsฯลฯ) 
-ก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือก/จัดท าคู่มือการคัดเลือก 
-วาง training roadmap ให้ talent 
-consult เรื่อง I-EAF ของ talent 
-ก าหนดมาตรการสิ่งจูงใจภาพรวม (top-up, career path, ทุน ฯลฯ) 
-จัดกิจกรรมเครือข่าย talent 

-คัดเลือก Talent 
-พัฒนาตามกรอบ EAF และ training roadmap 
-จัดสรรสิ่งจูงใจอย่างเหมาะสม 

-ก าหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะของ NAT-star 
-สรรหาและคัดเลือก NAT-star 
-ก าหนดมาตรการสิ่งจูงใจส าหรับ NAT star  
เช่น Policy Work/Study Team/secondment/ internship/ 
attachment/ทุน ฯลฯ 
-exchange center ในระดับภูมิภาค  

Talent Framework 

-ร่วมเป็นเจ้าภาพโจทย์/ภารกิจส าคัญ 
-ร่วมสนับสนุนบุคลากรเป็น NAT-Star 

๙ 



หลักการของระบบ 

 การสรรหาและประเมินที่เป็นระบบและเข้มขน้ 
 การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลของระบบตอ้งสอดคลอ้งกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม 



การคัดเลือก 

 สมรรถนะ/คุณลักษณะ/ทักษะ  

 
เครื่องมือ 

 
เกณฑ์การคัดเลือก 

 

ปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังคนคุณภาพ (Talent 
Management)ในระยะต่อไป 

๑. ประเมินทุกองค์ประกอบ  
    - มิติศักยภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
    - แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ 
๒. จ านวน HiPPS ไม่เกินจ านวนประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการสูง และประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิรวมกัน 

ส านกังาน ก.พ. ส่วนราชการ 





๒. การด าเนินการของส านักงาน ก.พ. (ต่อ) 

๒๔ โจทย์/ภารกจิ  
๑๗ ส่วนราชการ 

๒๗๙ ก าลังคนคุณภาพ 

ข้อเสนอโจทย์ของส่วนราชการ 

๒ 

๘ โจทย/์ภารกิจ  

๘ ส่วนราชการ 

๓๙ ก าลังคนคุณภาพ 



พิจารณาคัดเลือกโจทย์ 
+ แจ้งผลให้ สรก. ทราบ 

ประชุมร่วมกับ สรก. เพ่ือก าหนดแนวทาง 
วิธีการและก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก 

เข้าร่วมโครงการฯ  ชี้แจงโครงการและกิจกรรมคัดเลือก และ
ด าเนินการคัดเลือก (รอบแรก) 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ 
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  

ประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการคัดเลือก  

(รอบแรก) ปฏิบัติงานที่ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ กลับไปปฏิบัติงาน  
ณ หน่วยงานต้นสังกัด 

 ๘ ม.ค. ๖๒ 

๒๕-๒๖ ก.พ. ๖๒ 

๑๑ มี.ค. ๖๒ ๑๘ มี.ค. ๖๒ 

ธ.ค. ๖๑ ๑๕ ก.พ. ๖๒ ๒๑ ม.ค. – ๘ ก.พ. ๖๒ 

๔ มี.ค. ๖๒ 
สอบสัมภาษณ์ 

 โครงการพัฒนานกัยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรปูประเทศเชิงบูรณาการ  
 (Strategist Development Program) 

ประชาสัมพันธ์ + ประกาศ 
รับสมัครบุคลากรเข้าร่วม 

โครงการ ฯ 

 ๑ เม.ย. ๖๓ 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
เข้าร่วมโครงการ ฯ  

๑ เม.ย. ๖๒ 

* หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ๑๐ เม.ย. ๖๒ ๑๒ มิ.ย. ๖๒ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๖๒ 
 ๒๖ มิ.ย. ๖๒ 

๑๐ ก.ค. ๖๒ 

รอบที่ ๑ 

รอบที่ ๒ 

๒๔ ก.ค. ๖๒ ๑๔ ส.ค. ๖๒ ต.ค. ๖๓ ๑ ต.ค ๖๒ 

แผนการด าเนินงาน รอบที่ ๒ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือไปปฏบิตัิงาน ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ 
รอบที่ ๑ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือไปปฏบิตัิงาน ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๒ 

 

๓ 



การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐ : 
มาตรการสนับสนุนข้าราชการปฏิบัติงานใน

ภูมิล าเนา 

พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพรองรับการ
เป็นอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบ

วงจร 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพร “Big 
Data” 

ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยแีละการ
สื่อสาร 

โครงการบูรณาการเพ่ือบริหารจัดการปัญหา
มลพิษ 

จากกิจกรรมการบิน 

Digital Transformation 
for Energy Transition 

 (RE Integration) 

ขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ ๑๖ 

การสร้างหลักประกันทางสังคมให้
แรงงานนอกระบบ 

2 คน 

7 คน 

9 คน 

4 คน 

1 คน 

5 คน 

4 คน 

7 คน 

๔ 

๓๙ คน 



การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



วัตถุประสงค์ทุนรัฐบาล ก.พ. : GOAL สร้าง/พัฒนา ขรก. ท่ีมีศักยภาพ 500 คน / ปี = 2,000 / 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
สรรหาบุคคลที่มีคุณภาพเขา้สู่ระบบราชการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ/พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ /รักษาก าลังก าลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ 

ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนราชการในภูมิภาค 
กลุม่กระทรวงตามภารกิจ(Clusters) 

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 

บทบาทภาครัฐในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อน ประเด็นการพัฒนา/               
องค์ความรู ้

กรอบจ านวนที่ต้องการ 

กรอบจ านวนทนุ ก.พ.  พ.ศ. 2563 

ทุน ก.พ. 

King 
Strategy-
based 

Function-
based 

Competency-
based Area-based 

ทุนเพ่ือสร้างและเตรียมเพ่ือเตรียม/สร้าง
ก าลังคนคุณภาพภาครัฐท่ีเป็น Strategist 

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ  

 

ทุนพระราชทานแก่นักเรียนท่ีเรียนดี
เพ่ือไปศกึษาในระดับปริญญาตรีและ
ไม่มีข้อผูกพันในการรับราชการ  

 
ทุนรัฐบาลเพ่ือเตรียมและพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐโดยเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที/่

กระจายโอกาสการรับทุนให้ สรก. ภูมิภาค  
 

ทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหแกกระทรวง 
กรม หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ และยุทธศาสตร์องค์กร 

ทุนรัฐบาลเพื่อพัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะ ขรก. ด้วยวธิีการฝึกอบรม 
(Training) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

186 ทนุ = 37 % 75 = 15% 90 ทนุ = 18 % 140 ทนุ = 28 % 9 ทนุ = 2% 

ค ำขอรับ
จัดสรร
ทนุ 

ค ำขอรับ
จัดสรร
ทนุ 

ห
น
่วย
ง
ำน

ก
ล
ำง
/ 
ส
รก
. 

ท
ีข่
บั
เค
ล
ือ่
น

ย
ทุ
ธ
ศ
ำส
ต
ร ์ กลไก 

คกก.บรหิำรงำนกลุม่
จังหวดัแบบบรูณำกำร 

ทนุส ำหรับ talents  

ทนุพัฒนำสมรรถนะ 

ทนุส ำหรับ pwst 



กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
Thailand 4.0 

 
 

การปรับบทบาทกระทรวง 
รองรับการเตรียมก าลังคนภาครัฐเพ่ือ                       

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

 รัฐธรรมนญู 
 ประเด็นปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ 

การผลิตและพัฒนาคนกลุ่มต่างๆ                           
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต 

การเตรียมก าลังคนภาครฐั 
เชิงกลยุทธ ์

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาประเทศ  (Strategy-based) 

สร้างและเตรียมเพื่อเตรียม/สร้างก าลังคนคุณภาพภาครัฐท่ีเป็น 
Strategist เพื่อขับเคลือ่นนโยบายขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ภาครัฐ  

สกพ. วิเคราะห์ประเด็นเร่งด่วนเพ่ือเลือก 
Flagship ท่ีส าคัญและหนว่ยงานเป้าหมาย และ

ก าหนดกรอบจัดสรรทุน 

สรก. จัดท าโจทย์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ก าหนดกรอบสาขา/ต าแหนง่/สรก. 

สรรหาผูจ้ะส าเรจ็การศกึษา 

บรรจใุน สรก. เปา้หมาย /จา่ยเงนิทนุชดเชย 

พัฒนานกัยทุธศาสตร ์(อบรม
ตามกลุม่กระทรวง) 

สรา้งนกัยทุธศาสตร ์(ศกึษา) 
/ทนุนวตักรรม 

 สกพ.วิเคราะห์ประเด็นเร่งด่วน 
เพ่ือเลือก Flagship ที่ส าคัญและ

หน่วยงานเป้าหมาย และ
ประสานจัดทนุฝึกอบรมเป็นกลุ่ม 

Training 

๒๓ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธ์ชาติ 
๑๕ ประเด็นเร่งด่วน 
แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์กระทรวง ระยะ 20 ป ี



ทุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงาน  
ของรัฐ (Function-based)  

แนวทางด าเนินการรูปแบบใหม ่แนวทางด าเนินการรูปแบบเดิม 

HRD Plan 

ค าขอรับการจัดสรรทุน 

สกพ. พิจารณาการจดัสรรทุนตาม 
HRD plan ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

กรอบโควตา ฯลฯ 

1) ทุนเพื่อเตรียมก าลังคน* 
 Uis  

 บุคคลทั่วไปปริญญา 

2) ทุนเพื่อพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ* 

ฝึกอบรมระยะสั้น (เดีย่ว) 
พัฒนาบุคลากร (ศึกษา) 

กระทรวงฯ (จัดล าดับความส าคญั) 

องค์ประกอบการพิจารณา กระบวนการด าเนินการ 

น าข้อมูลประเด็นเร่งด่วน ๕ ปีแรก 
โครงการ Flagship มาประกอบการ

พิจารณาจัดสรรทุน 

สกพ. วิเคราะห์เพื่อก าหนดสาขาวิชา
ตาม ๒๓ แผนแม่บท รวมถึง

หน่วยงานทีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบใน
การจัดท าค าขอทุน 

แจ้ง สรก. จัดท าค าขอรับการจัดสรร
ทุนตามกรอบประเภท/จ านวนที่

ก าหนด 

สกพ. พิจารณาค าขอรับจัดสรรทุน 
และ เสนอ อ.ก.พ. เพือ่พิจารณาค า

ขอรับจัดสรรทุน 

*ส่วนราชการที่มีหน่วยงานในภูมิภาคขอรับการจัดสรรทนุบุคคลทั่วไป-พัฒนาบุคลากรในประเภททุน Area-based) 

HRD Plan 

กรอบสาขาวิชาที่ 
สกพ. ก าหนดตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 
๒) ทุนส าหรบัผู้มีสถานศึกษาตอบรับ
ให้เข้าศึกษา 
๓) ทุนสนบัสนุนนวตักรรมภาครัฐ 
๔) ทุนความร่วมมือทางวชิาการกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ/ทุน   
เล่าเรียนหลวงต่อเนื่อง 
๕) ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผูม้ีศักยภาพสูง
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาใน
ประเทศ (UIS)  
๖) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) 
๗) ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(ฝึกอบรม) 



เตรียม/พัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
และยุทธศาสตร์การพฒันาพ้ืนที่ 

กระจายโอกาสการรับทุน และเพิ่มเงื่อนไข
ให้ผู้รับทุนท างานในพ้ืนที ่

ให้โอกาสและความส าคัญแก่ผู้รับ
ทุนในภูมิภาคการไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

ทุน Area - based 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับยทุธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 

กระทรวงตำมภำรกจิ 

รูปแบบ 
 ศึกษา (บุคคลทั่วไป-UIS-

สถานศึกษาตอบรับ-
พัฒนา ขรก) 

 อบรมกลุ่ม (Agenda/ 
knowledge based 

 
สรก. ในภูมิภาค 

 หน่วยงานส่วนกลาง     
ในภูมภิาค 

 หน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

 
 

 
คุณสมบัต ิ

 บุคคลทั่วไป 
 ขรก. พลเรือนสามัญ 

เงื่อนไข  
ปฏิบัติงานใน สรก. สังกัดภูมิภาค/
หมุนเวียนในภูมิภาคไมน่้อยกว่า
ระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล 

 
 

ค ำขอรับจัดสรร
ทนุ ค ำขอรับจัดสรร

ทนุ 

ปี 65 
ปี 64 

ปี 63 
ปี 62 

ปี 61 



ทุนสนับสนนุนวัตกรรมภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ 

สรก.ได้ก าลังคนคุณภาพท่ีจะด าเนิน
โครงการท่ีเป็นประโยชน์  

เพิ่มช่องทางสมัครทุนให้หลากหลาย  

กลุม่เป้าหมายผู้รับทุน :บุคคลท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ      
ในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาตามท่ีก าหนด  

แนวทางการจัดสรรทนุ 

กลุ่ม กรอบการด าเนินโครงการ ส่วนราชการเป้าหมาย  

๑ คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับความปลอดภัย ไซเบอร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เก่ียวกบัความปลอดภัยไซเบอร์/คอมพิวเตอร/์
เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Science 

๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี ้
-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-กระทรวงมหาดไทย 
๒. ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 
๓. ส านักข่าวกรองแหง่ชาต ิ
๔. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

 ๒ การบริหารจัดการน้ า/การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม/การ
บริหารจัดการมลพิษ อาทิ น้ าเสยี อากาศ ขยะ สารเคมีในภาค
เกษตร/การบริหารจัดการภัยพิบัต/ิการบริหารจัดการอุทกภัย 

๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้ 
-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
-กระทรวงมหาดไทย 
๒. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

๓ การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ ครอบครัวและสังคมผู้สงูอายุ ๑. ส่วนราชการสังกัดกระทรวง ดังนี้ 
-กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
-กระทรวงสาธารณสุข 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงมหาดไทย 
๒. ส านักงาน ก.พ. 



องค์ประกอบในการพิจารณาโครงการของผู้สมัคร 

 ระยะเวลา 
 ความเป็นไปได้ 
 ระดับของนวัตกรรม 
 ผลกระทบของโครงการ 
 ความยั่งยืน/คุ้มค่า 

การก าหนดเงื่อนไขการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน 

 ก าหนดระยะเวลาชดใช้ทุน/ด าเนินโครงการ 2 ปี 
  ตย. การจ่ายเงินทุน 
อัตราการจ่ายเงินทุน = 50 % X อัตรากลางค่าใช้จ่ายประจ าปี X ระยะเวลาท่ี
ท าสัญญาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน 
= 50 % X 1,250,000 X 2 = 1,250,000 บาท 
การเบิกจ่าย  วันท าสัญญา  500,000 บาท 
ส่วนท่ีเหลือ   750,000 บาท  แบ่งจ่าย ดังนี้ 
 

 
 

ผลการประเมิน สัดส่วนการจ่าย
เงินทุน 

การจ่ายเงินทุน 
สิ้นปีที่ 1 สิ้นปีที่ 2 

ดีเด่น 100 % 375,000 375,000 
ดี 75 % 281,250 281,250 
ต่ ากว่าดี 0 % - - 

ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ 



แจ้งให้จัดท าค าขอรับทุนฯ 
(มีนาคม) 

การด าเนินการขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ก.พ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 
 

ประชุมฯ 
28 ก.พ. 62 

1. แผน HRD Plan ระยะ 4 ปี (2563 – 2564)  
ที่สอดคลอ้งเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ การ
เตรียมก าลังคนภาครัฐในภาพรวมตามทิศทางการ
เตรียมก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศของ
กระทรวงต้นสังกัดในมิติเชิงยุทธศาสตร์ และมิติ
เชิงการเตรียมก าลังคนภาครัฐ 
2. ค าขอรับการจัดสรรทุนฯ 2563  

ขอรับการจัดสรร
ทุนปี 2562 

ไม่ขอรับการจัดสรร
ทุนปี 2562  

 HRD Plan 2562 – 2564 
 ค าขอทุนปี 2562 - 2564 

ทบทวน 

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. 
 ภายในพ.ค. 2562 

 
ส านักงาน ก.พ. 

 

ประสงค์
รับทุนฯ 

ลงข้อมูลได้ทีล่ิ้งค์ 
http://scm.ocsc.go.th 

 
กระทรวงต้น

สังกัด  

 

จัดล าดับความส าคญัของทุนฯ ปี 2563 

 
 

ส่วนราชการ
ระดับกรม 

 

ทุนสนับสนนุยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ประเทศ  (Strategy-based) 

ทุนความต้องการของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ 
 (Function-based)  



กรอบโควตาทุนตามกลุ่มกระทรวง + ตามขนาด สรก. 

ความสอดคล้องกับมิติต่าง ๆ (ยุทธศาสตร์ชาติ /แผนพัฒน์ /๒๓ แผนแม่บท/ประเด็น
ปฏิรูปประเทศ/๑๕ ประเด็นเร่งด่วน/Flagship project/ยุทธศาสตร์หน่วยงาน) 
 

มีแผนการดูแล/การใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล/
ความพร้อมในการบรรจุ รวมถึงมอบหมาย Mentor  

 สนับสนุนให้ ขรก. เข้าร่วมโครงการ Policy Work/Study Team : 
PWST 

หลักสูตรในประเทศที่มีศักยภาพอื่นๆ / ในประเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ (อาจพิจารณาข้อมูล

สถาบันการศึกษาฯ ที่ สกพ. รวบรวมไว้) 

กรณีหลักสูตรฝึกอบรม ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการซึ่งจะต้องมี
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน และไม่มากกว่า ๓ เดือน  

 เน้นทุนระยะสั้น (โท/อบรม) ป.เอก เฉพาะจ าเป็น 

กรณีมีความต้องการเร่งด่วนตามกลุ่มภารกิจอาจจัดสรรเกินกรอบ 

แบ่งประเภท สรก. ในภูมิภาค 

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน ก.พ. (Function / Area- based) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรก. -                 
หน่วยงานของรัฐ 

HRD plan 

ค าขอทนุ 
๒๕๖๓ 

หน่วยงานส่งตรง 
ก.พ. 

กระบวนการขอรับจัดสรร 

กลุ่มมั่นตง 

๓๐ % 
กลุ่มสังคม 

๓๐ % 
กลุ่มเศรษฐกิจ 

๓๐ % 

 

 

หน่วยงาน
อิสระ/
หน่วยงาน
ของรัฐ 

กรอบโควตากลุม่กระทรวง 

๑๐ % 

 

 
กรอบโควตาจ านวนทุนตามขนาด สรก.  

ส่วนราชการขนาด จ านวนทนุรวมทุกประเภททุนที่
ขอได้ไม่เกนิ/ปี 

-ขนาดเล็ก (S) ๒ 
-ขนาดกลาง (M) ๓ 
-ขนาดใหญ่ (L) ๔ 
-ขนาดใหญ่มาก (XL) ๘ 

Regulator Operator Facilitator Research 

ทิศทางบทบาทภาครัฐ 

6 



แผนการเตรยีมและพฒันาบุคลากร (HRD Plan) 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New Engine of Growth)  

การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) 
ประกอบด้วย  
1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation 

Automotive)   
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)  
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness 
Tourism)   

4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 
Biotechnology)   

5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  

การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-
curve)  ประกอบด้วย  
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)  
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 

(Aviation and Logistics)   
3) อุตสาหกรรมเชือ้เพลิงชวีภาพและเคมี

ชีวภาพ (Biofuels and Bio-
chemicals)  

4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)  
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

(Medical Hub) 

ส่วนที่ 2 : ความสอดคล้องเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ในส่วนที่ 1 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลกรอบอัตราก าลัง/ก าลังคนคุณภาพ  

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนเพ่ือรับจัดสรรทุนฯ ป ี2563 – 2564  

ค าขอรับการจัดสรรทุน ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

37 

แผนพฒันาฯ /แผนแมบ่ท/
แผนปฏิรูปประเทศ/ 

(S-CURVE) / (New-S- CURVE) 

ยทุธศาสตร์/  
แผนแมบ่ทกระทรวง 

แผนงาน/โครงการส าคัญ/โครงการ  

Flagship/ภารกจิหลัก 

ของหนว่ยงาน 

องค์ความรู้ ทกัษะที่ต้องการ 

ความสอดคล้อง 
ตามบทบาทภารกิจ 

ความสอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ /แผน
แมบ่ท/แผนปฏิรูป
ประเทศในสว่นที่ ๒ 

แผนงาน/โครงการ
ส าคญั/ภารกิจหลกั
ของหน่วยงาน 

องค์ความรู้ 
ทกัษะที่ต้องการ
เพ่ือขอรับการ
จดัสรรทนุ 

ฝึกอบรม 

จ านวนทนุ 
ศกึษา 

จ านวนทนุ 

สาขาวิชาที่ไป
ศกึษา/หวัข้อ
ฝึกอบรม 

ระบรุะดบัที่
ศกึษา  
(โท/เอก) 

ต าแหน่งประเภทวชิาการ จ านวนขา้ราชการ  

ณ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

จ านวนที่ลาออก/ 

เกษียณอายุราชการ/โอน 

จ านวนที่ทดแทนด้วย 

การบรรจุ/รับโอน 

จ านวนขา้ราชการ 

 ณ กันยายน ๒๕๖๑ 

1. 

ทบทวนเพื่อจัดท าค า
ขอทุนปี 2563 

ส่วนที่ 1 : การด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  



 -ร่าง- 

รายละเอียดค าขอทบทวนการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ชื่อหน่วยงาน .............................................................................. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .........................  

ล า
ดบั

ที ่

กร
ะท

รว
ง/

หน
่วย

งา
นข

อง
รัฐ

 กรม/
หน่วยงานของ

รัฐ 

ศึกษา / 
ฝึกอบรม 

ปร
ะเภ

ทท
ุน 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

20
 ป

 ี

แผ
นพ

ัฒ
นฯ

  ฉ
บับ

ที่ 
12

  

แผ
นป

ฏิร
ูปร

ะเท
ศ 

๑๑
 ด

้าน
 

10 
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

๒๓
 แ

ผน
แม

่บท
 

๑๕
 ป

ระ
เด

็นเ
ร่ง

ด่ว
น 

ภารกิจหลัก/
โครงการ

ส าคัญ/Flagship 
project 

    สาขาวิชา (ศึกษา) /    
หัวข้อ (ฝึกอบรม) 

ISCED 
Code 

เน้นทาง (ทุน
ศึกษา) 

ระดับ ประเทศ ต าแหน่งที่จะบรรจุ/
ต าแหน่งบุคลากร

ภาครัฐ 
  (กรณีทุนบุคคล
ทั่วไป    ทุนบุคคล
ทั่วไป - ภูมิภาค ทุน
บุคคลทั่วไปบรรจุ

ก่อน ) 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
รับทุน (ก าหนดโดย

พิจารณาจาก
คุณสมบัตเิฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง)  

 

   ข้อมูลหน่วยงาน       
ในภูมิภาคที่จะให้
ปฏิบัติราชการ

ชดใช้ทุน (กรณีทุน
บุคคลทั่วไป - 

ภูมิภาค ) 

S 
- C

ur
ve

 

Ne
w 

- S
 - 

Cu
rv

e 

1 กค กรมสรรพากร ศ ท S2 ยทุธ3              การบญัชี   การสบืสวนนิติเวช
ศาสตร์ทางการบญัชี 
(Forensic 
Accounting) 

โท สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 

นกัตรวจสอบภาษีปฏิบติัการ ปริญญาตรีสาขาวิชาการ
บญัชี 

  

                                          

แบบฟอร์มค าขอรับการจัดสรรทนุ  



แบบฟอร์มค าขอรับการจัดสรรทุน (ต่อ) 

รายละเอียดค าขอทบทวนการจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบนัการศึกษาในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ชื่อหน่วยงาน .............................................................................. 

ล าดับที ่ กรม ประเภททุน ต าแหน่งท่ีจะบรรจุ คุณสมบัติของผู้สมัคร   
รับทุน 

หน่วยงานที่จะให้บรรจุ 
(ระบุส านัก/ศนูย์/กอง) 

หน่วยงานในภูมิภาคที่จะ
บรรจุ (ระบุส านัก/ศูนย์/

กองและจังหวัด) (กรณีทุน 
uis - ภูมิภาค ) 

สรุปภารกิจและงานที่จะ
มอบหมายภายหลังจาก

ส าเร็จการศึกษา 

UIS UIS - ภูมิภาค 

                  

                  

                  

                  



แบบฟอร์มค าขอรับการจัดสรรทุน (ต่อ) 



ล าดบั  ชื่อข้อมลูภาษาไทย  ชนิดข้อมลู ค าอธิบาย ตวัอย่างข้อมลู  

1 ล าดบัที่ ตวัเลข ล าดบัความส าคญัของทุน 1 

2 
กระทรวง/หน่วยงาน
ของรัฐ 

ตวัอกัษร ระบชุื่อ กระทรวง / หน่วยงานของรัฐ โดยใช้ตวัย่อ กค 

3 กรม/ ตวัอกัษร ระบชุื่อสว่นราชการระดบักรม กรณีส านกังานปลดักระทรวงให้ใช้ "สป"      กรมสรรพากร 
  หน่วยงานของรัฐ   ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ให้ระบชุื่อเต็ม   
4 ศกึษา / ฝึกอบรม ตวัอกัษร ระบกุารเตรียมและการพฒันาด้วยทนุการศึกษา โดยระบ ุ   
    ศ หมายถงึ ทนุศกึษา  หรือ ศ 

      ฝ หมายถงึ ทนุฝึกอบรม   
5 ประเภททนุ ตวัอกัษร  ระบปุระเภทของทุน โดยเลอืก   
      ท หมายถงึ ทนุบุคคลทัว่ไป ท 

ทส หมายถึง ทุนสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษา 

      uis หมายถงึ ทนุรัฐบาลเพื่อดงึดดูผู้มีศกัยภาพสงูที่ก าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัการศกึษาใน
ประเทศ 

  

      พ หมายถงึ ทนุพฒันาข้าราชการ    
      ทภ หมายถงึ ทนุบคุคลทัว่ไป (ภมูิภาค)    
      พภ หมายถงึ ทนุพฒันาข้าราชการ (ศกึษา – ภมูิภาค)     
      ฝภ หมายถงึ ทนุพฒันาข้าราชการ (ฝึกอบรม - ภมูภิาค)   
      ฝ หมายถงึ ทนุพฒันาข้าราชการ (ฝึกอบรม)    
6 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 

ปี 
ตวัอกัษร ตวัเลข ระบยุทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกบัค าขอทนุ    

      S1 หมายถงึ ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คง  S2 

      S2 หมายถงึ ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั   
      S3 หมายถงึ ยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
      S4 หมายถงึ ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม   
      S5 หมายถงึ ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม   
      S6 หมายถงึ ยทุธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   
7 แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12  

ตวัอกัษร ตวัเลข ระบยุทุธศาสตร์ตามแผนพฒัน์ฯ ฉบบัที่ 12 สอดคล้องกบัค าขอทนุ    

    ยทุธ 1 หมายถงึ การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์  ยทุธ3 
    ยทุธ 2 หมายถงึ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม   

      ยทุธ 3 หมายถงึ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน   

      ยทุธ 4 หมายถงึ  การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพือ่การพฒันาที่ยัง่ยืน   

      ยทุธ 5 หมายถงึ การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสูค่วามมัน่คงท่ียืน   

    ยทุธ 6 หมายถงึ  การบริหารจดัการในภาครัฐ การปอ้งกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรร
มาภิบาลในสงัคมไทย 

  

    ยทุธ 7 หมายถงึ  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์   
    ยทุธ 8 หมายถงึ  การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรม   
    ยทุธ 9 หมายถงึ  การพฒันาภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ   
    ยทุธ 10 หมายถงึ ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา   

ล าดบั  ชื่อข้อมลู
ภาษาไทย  

ชนิดข้อมลู ค าอธิบาย ตวัอย่างข้อมลู  

8 
10 
อตุสาหกรรม
เปา้หมาย 

ตวัอกัษร 
ตวัเลข ระบ ุ10 อตุสาหกรมเปา้หมาย (กรณีไม่เกี่ยวข้องไมต้่องระบ)ุ   

    อตุสาหกรรมเดิมที่มีศกัยภาพ (S-CURVE)   
      SC1  ยานยนต์สมยัใหม่ SC1 
      SC2  อิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ   
      SC3  ท่องเท่ียวกลุม่รายได้ดีและท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ   
    SC4  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ   
      SC5  การแปรรูปอาหาร   
      เติมอตุสาหกรรมใหม ่(New-S - CURVE)   
      NSC1 หุ่นยนต์เพื่ออตุสาหกรรม NSC1 
      NSC2 การแพทย์ครบวงจร   
      NSC3 ขนส่งและการบนิ   
      NSC4 เชือ้เพลงิและเคมี ชีวภาพ   
      NSC5 ดิจิตอล   
9 23 แผนแม่บท

ภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาติ  

ตวัอกัษร 1.ความมัน่คง   ความมัน่คง 
    2.การต่างประเทศ    
    3.การพฒันาการเกษตร   
    4.อตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   
      5.การท่องเท่ียว   
      6.การพฒันาพืน้ท่ีและเมืองน่าอยู่อจัฉริยะ   
      7.โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั   

      
8.การพฒันาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานผู้ประกอบการยคุใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม   

      9.เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก         
      10.การปรับเปลีย่นค่านิยม และวฒันธรรม   
      11.การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต   
      12.การพฒันาการเรียนรู้   
      13.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี   
      14.ศกัยภาพการกีฬา   
      15.การเสริมสร้างพลงัทางสงัคม   
      16.การพฒันาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก        
      17.การสร้างหลกัประกันทางสงัคม   
      18.การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน   
      19.การบริหารจดัการน า้ทัง้ระบบ   
      20.การพฒันาบริการประชาชนและการพฒันาประสทิธิภาพภาครัฐ   
      21.การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ   
      22.การพฒันากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม     
      23.การวิจยัและพฒันานวตักรรม   

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลค าขอรับทุน 



ล าดบั  ชื่อข้อมลูภาษาไทย  ชนิดข้อมลู ค าอธิบาย ตวัอย่างข้อมลู  
  ประเทศ (ต่อ)   เครือรัฐออสเตรเลยี    
      นิวซีแลนด์    
      ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์    
      สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี    
      สมาพนัธรัฐสวิส    
      ราชอาณาจกัรสวีเดน    
      สาธารณรัฐโปรตเุกส   
      สาธารณรัฐฝร่ังเศส   
      ราชอาณาจกัรสเปน   
      สาธารณรัฐอิตาล ี   
      ญ่ีปุ่ น    
      สาธารณรัฐประชาชนจีน    
      สาธารณรัฐสงิคโปร์    
      เขตบริหารพิเศษฮ่องกง   
      ประเทศในภมูิภาคยโุรป   
      ประเทศในภมูิภาคเอเชีย   

16 คณุสมบติั    
กรณีทนุ UIS ให้ระบสุาขาวิชาที่ผู้สมคัรรับทนุศกึษาซึง่ต้องสอดคล้องกบัต าแหน่งที่จะ
บรรจ ุ ปริญญาตรี 

      ส าหรับทนุประเภทอื่น ให้ระบ ุปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ต่อด้วยสาขาวิชา  สาขาวิชา 
      เลอืกได้มากกว่า 1 สาขาวิชา กรณีหลายสาขาวิชาให้ใส ่"หรือ" ตวัอย่างดังนี ้ การบญัชี 

      ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา   
      ภาษา วรรรคดี   
      ประวติัศาสตร์ โบราณคดี   

      ศิลปะ วฒันธรรม   
      สงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์   

      สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์   
      คหกรรมศาสตร์   
      นิเทศศาสตร์   
      บริหารรัฐกิจ   
      รัฐศาสตร์   
      นิติศาสตร์   
      ศกึษาศาสตร์   
      เศรษฐศาสตร์   
      การบญัชี   
      บริหารธุรกิจ   
      การจดัการ   
      อตุสาหกรรมบริการ   17 ต าแหน่งที่จะบรรจ ุ  

(กรณีทนุบคุคล
ทัว่ไป ทนุบคุคล
ทัว่ไป - ภมูิภาค 
ทนุบคุคลทัว่ไป 
บรรจกุ่อนไปศกึษา 
และทนุ UIS) 

ตวัอกัษร ต าแหน่งที่จะบรรจเุข้ารับราชการซึ่งต้องสอดคล้องตามคณุสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง นกัตรวจสอบ
ภาษีปฏิบติัการ 

ล าดบั  ชื่อข้อมลูภาษาไทย  ชนิดข้อมลู ค าอธิบาย ตวัอย่างข้อมลู  

10 15 ประเด็นเร่งด่วน ตวัอกัษร 1. ต าบลมัน่คง มัง่คั่ง ยัง่ยืน         
ต าบลมัน่คง มัง่คั่ง 

ยัง่ยืน         
      2. แก้ไขปัญหาความมัน่คงเร่งด่วน 
      3. แก้ปัญหาทจุริต   
      4. บริหารจดัการมลพิษ   
      5. การท างานภาครัฐ   
      6. สภาพแวดล้อมรัฐ   
      7. สงัคมสงูวยั   
      8. คนและการศกึษา   
      9. เศรษฐกิจฐานราก   
      10. บริการสาธรณสขุ   
      11. กระจายศนูย์กลางความเจริญ   
      12. EEC+SEC   
      13. การพฒันาระบบโลจิสติกส์   
      14. การท่องเท่ียว   
      15. อตุสาหกรรมที่มีศกัยภาพ   
11 แผนการปฏิรูป

ประเทศทัง้ 11 ด้าน 
ตวัอกัษร 1.  การเมือง การเมือง 

    2.  การบริหารราชการแผ่นดิน    
    3.  ด้านกฎหมาย   
      4. กระบวนการยติุธรรม   
      5. เศรษฐกิจ    
      6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม   
      7. สาธารณสขุ   
      8. สือ่สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ   
      9. สงัคม   
      10. พลงังาน   
      11. การปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต   
12 สาขาวิชา (ศกึษา) / 

หวัข้อ (ฝึกอบรม) 
ตวัอกัษร โปรดระบภุาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ (กรณีหลายสาขาวิชาให้ใส ่"หรือ") การบญัชี 

13 เน้นทาง (ทนุศกึษา) ตวัอกัษร โปรดระบภุาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ (กรณีหลายเน้นทางให้ใส ่"หรือ") การสบืสวนนิติเวช
ศาสตร์ทางการ

บญัชี 
(Forensic 

Accounting) 
14 ระดบั (ทนุศกึษา) ตวัอกัษร โปรดระบรุะดบัที่ให้ไปศกึษา เลอืก โท หรือ เอก กรณีทนุ uis ให้ใส ่ตรี โท 
15 ประเทศ   โปรดระบชุื่อประเทศเป็นภาษาไทย ตวัอย่างดังนี ้ สหรัฐอเมริกา 
      สหรัฐอเมริกา   แคนาดา 
      แคนาดา    
      สหราชอาณาจกัร    

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลค าขอรับทุน 



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

http://www.ocsc.go.th/


สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรทนุของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
คุณจิราพร      วิโรจน์ชีวัน นักทรพัยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
chiraporn@ocsc.go.th 
Tel 02 547 1000 ต่อ 6800  Fax 02 547 1734 / 02 5471736 
คุณอริยะ   สกุลแก้ว  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ariya@ocsc.go.th 
Tel 02 547 1684   Fax 02 547 1734 / 02 5471736 
คุณวิชชุดา     ตนัเรืองชาต ิ  นักทรพัยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
witchuda@ocsc.go.th 
Tel 02 547 1686   Fax 02 547 1734 / 02 5471736 
คุณพรสิร ิวงศ์อนันต ์นักทรพัยากรบุคคล 
pornsiriwonganan@gmail.com  
Tel 02 547 1717  Fax 02 547 1734 / 02 5471736 



     THANK YOU 

 
 
 
 
 
 


