
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและ
รับฟังความคิดเห็นส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐในการเตรียมก าลังคน
คุณภาพด้วยทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
       20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
        ณ โรงแรมแมนดาริน 
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การเตรียมก าลังคนภาครฐั 
ตามแผนการบริหารและพัฒนา 

ก าลังคนภาครัฐของส่วนราชการ  
(HRD Plan) 

 
 
 
 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และ ยุทธศาสตร์องค์กรในการพัฒนาประเทศ 

 

การเตรียมก าลังคนภาครัฐเชิง               
กลยุทธ์  

 

เดิม: มติ อ.ก.พ.ฯ กรอบการจัดสรรทุนรัฐบาล กรอบ
สาขาวิชา  พ.ศ. 2561 - 2564 

เตรียมความพร้อมของก าลังคนในกลุ่มสาขาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเทศให้กับส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

ทุน ก.พ. ๕ ประเภททุน 

King 
Strategic-
based 

Function-
based 

Competency-
based Area-based 

ความตอ้งการ สรก. /
หน่วยงานของรัฐ  

= 180 ทนุ 

สนับสนุนความตอ้งการ 
สรก. ภมูภิาค = 110 ทนุ 

พัฒนาสมรรถนะ ขรก.  
= 186 ทนุ 

เลา่เรยีนหลวง = 9 ทนุ 
สนับสนุนยทุธศาสตร ์ 

= 15 ทนุ 

ก าหนดกรอบสาขาตามยุทธศาสตร์ชาติ+แผนพัฒน์ 

น าร่องการให้ทุน 4 ระยะ 
 Placement 
 Prep. year 
 Education year 
 Experience year 

 
 

ความเห็น อ.ก.พ.ฯ วันที่ 18 ม.ค. 2560 
 ทิศทางบทบาทภาครัฐ 
 การใช้ประโยชน์ผู้รับทุน 
 เป้าหมาย/ขอบเขตการจัดสรรทุน ก.พ. 
 ข้อมูลการจัดสรรทุนฯ จากแหล่งทุนอืน่ๆ 
 การบริหารก าลังคนคุณภาพ (การรักษา และใช้ประโยชน)์ 

 

2 
2 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

กรอบการเตรียม - พัฒนาบุคลากรระยะสั้น 5 ปี                     
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ-แผนพัฒน ์

เอกสารแนบ 1 

3 

ทิศทางการปรับบทบาทกระทรวงเพื่อรองรับ 
การพัฒนาในอนาคต 

Regulator Facilitator Operator Researcher 

แผนการให้ทนุตามยุทธศาสตรช์าติ  

มั่นคง สังคม เศรษฐกิจ 



 
 
 
 
 

กรอบจ านวนทุน และแนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาล พ.ศ. 2561 – 2564   
ทุน ก.พ. 5 ประเภททุน 

King 
Strategy-
based 

Function-
based 

Competency-
based 

Area-
based 

ความตอ้งการ สรก. /
หน่วยงานของรัฐ  

สนับสนุนความตอ้งการ 
สรก. ภมูภิาค 

พัฒนาสมรรถนะ 
ขรก.  เลา่เรยีนหลวง 

สนับสนุน
ยทุธศาสตร ์ 

4 

500 ทุน 

 คงหลักการเดิม 
 

ตอบสนองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ/
เตรียมก าลังคนเชิง           
กลยุทธ ์

 

 เตรียมและพฒันา
ก าลังคนภาครัฐของ 
สรก. – หน่วยงาน  
ของรัฐ 

4 ประเภททุน 
 บุคคลทั่วไป(ปริญญา) 
 UIS 
 ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม

ภาครัฐ 
 พัฒนา ขรก.(ศึกษา) 
 พัฒนา ขรก.(อบรม) 

 ยุทธศาสตร์พัฒนา
ประเทศ – ยุทธศาสตร์
พัฒนาพื้นที่ (Area) 

 กระจายโอการการรับทุน 
      และพัฒนา ขรก. ในพื้นที ่

3 ประเภททุน 
 บุคคลทั่วไป 

(ปรญิญา)  
 พัฒนา ขรก.(ศึกษา)  
 พัฒนา ขรก.(อบรม) 

กลุม่ 

 พัฒนาสมรรถนะท่ี
จ าเป็นแก่ ขรก. และ
สร้างผู้น าในภาครัฐท่ีมี
ธรรมาภิบาล 

ทุนท่ีส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐขอรับจัดสรรในปี  
2561 - 2564 



กรอบโควตาทุนตามกลุ่มกระทรวง + ตามขนาด สรก. 

มีแผนพัฒนาบุคลากร (HRD Plan) (มิติเชิงยุทธศาสตร์ + เตรียมก าลังคนภาครัฐ) 
 

มีแผนการดูแล/การใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล 

 เป็นสาขาวิชาใหม่ๆ ท่ีไม่มีการเรียนการสอนในประเทศ                                               
หรือระบบการศึกษาไทยสู้ต่างประเทศไม่ได้ 

หลักสูตรในประเทศที่มีศักยภาพอ่ืนๆ / ในประเทศที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ 

กรณีหลักสูตรฝึกอบรม  (1 สัปดาห์  -  3 เดือน) 

 เน้นทุนระยะสั้น (โท/อบรม) ป.เอก เฉพาะจ าเป็น 

กรณีมีความต้องการเร่งด่วนตามกลุ่มภารกิจอาจจัดสรรเกินกรอบ 

แบ่งประเภท สรก. ในภูมิภาค 

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน ก.พ. (Function / Area- based) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

สรก. -                 
หน่วยงานของรัฐ 

HRD plan 

ค าขอทุน 2561 - 
2564 

น าส่งกระทรวง 

หน่วยงานอิสระ/                  
ไม่สังกดักระทรวง              

ส่งตรง ก.พ. 

กระบวนการขอรับจัดสรร 

กลุ่มมั่นตง 

30 % 

กลุ่มสังคม 

30 % 
กลุ่มเศรษฐกิจ 

30 % 

 

 

หน่วยงาน
อิสระ/
หน่วยงาน
ของรัฐ 

กรอบโควตากลุม่กระทรวง 

10 % 

 

 
กรอบโควตาจ านวนทุนตามขนาด สรก.  

ส่วนราชการขนาด จ านวนทนุรวมทุกประเภททุนที่
ขอได้ไม่เกนิ/ปี 

-ขนาดเล็ก (S) 2 
-ขนาดกลาง (M) 3 
-ขนาดใหญ่ (L) 4 
-ขนาดใหญ่มาก (XL) 8 

Regulator Operator Facilitator Research 

ทิศทางบทบาทภาครัฐ 
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ทุนตามความต้องการของสว่นราชการ/หน่วยงานของรฐั Function-Based  
พ.ศ. 2561 - 2564 

ค าขอรับ
จัดสรรทนุ ค าขอรับ

จัดสรรทนุ 

ปี 65 
ปี 64 

ปี 63 
ปี 62 

ปี 61 ส่วนราชการ/
หน่วยงานของ

รัฐ 
คณะกรรมการ
เฉพาะกจิ 

บุคคลทั่วไปปริญญา 

UIS 

พัฒนา ขรก. (ศึกษา) 

พัฒนา ขรก. (อบรม) 

แนวทางการ 
ด าเนินการ 

 
แนวทางการ
ด าเนินการ 

ปี 2561 - 2564 
  

กระทรวงต้นสังกัด 
(ยกเว้นหน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัด
กระทรวง/หน่วยงานอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ) 

พจิารณาเห็นชอบ 

 
ส านักงาน ก.พ. 

  

1 2 3 

7 

H
R

D
 P

la
n

 

บทบาทกระทรวง
ในการก าหนดทศิ
ทางการพฒันา

ประเทศ ส่งค าขอ และล าดับ
ความส าคัญตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนด 

น าเสนอ ก.พ. พิจารณาค า
ขอรับจัดสรรทุน 

แจ้งผลการพิจารณา 

กระทรวงต้นสังกัด 
(ยกเว้นหน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัด
กระทรวง/หน่วยงานอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ) 

4 5 6 

Probationary 
period 

Preparatory 
period 

Experience 
Period) Education 

period 

4 
3 

2 
1 

รูปแบบทุน 4 ระยะ (ทุนบุคคลทั่วไป) 

กรณีทุนบุคคลทั่วไปสามารถให้ 
ส่วนราชการเลือกได้ว่าจะบรรจุเป็น

ข้าราชการก่อนแล้วจึงไปศึกษา 

ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรม 



เตรียม/พัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
และยุทธศาสตร์การพฒันาพ้ืนที ่

กระจายโอกาสการรับทุน และเพิ่มเงื่อนไข
ให้ผู้รับทุนท างานในพ้ืนที ่

ให้โอกาสและความส าคัญแก่ผู้รับ
ทุนในภูมิภาคการไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

ทุน Area - based 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับยทุธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 

กระทรวงตามภารกจิ 

รูปแบบ 
 ศึกษา (บุคคลทั่วไป-

พัฒนา ขรก) 
 อบรมกลุ่ม (Agenda/ 

knowledge based 

 
สรก. ในภูมิภาค 

 หน่วยงานส่วนกลางใน
ภูมิภาค 

 หน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 

 
 

 
คุณสมบัต ิ
 บุคคลทั่วไป 

 ขรก. พลเรือนสามัญ 
เงื่อนไข  

ปฏิบัติงานใน สรก. สังกัดภูมิภาค/
หมุนเวียนในภูมิภาคไมน่้อยกว่า
ระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล 

 
 

ค าขอรับจัดสรร
ทนุ ค าขอรับจัดสรร

ทนุ 

ปี 65 
ปี 64 

ปี 63 
ปี 62 

ปี 61 

Probationary 
period 

Preparatory 
period 

Experience 
Period) Education 

period 

1 2 3 4 รูปแบบทุน 4 ระยะ (ทุนบุคคลทั่วไป) 
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กรณีทุนบุคคลทั่วไปสามารถให้ 
ส่วนราชการเลือกได้ว่าจะบรรจุเป็น

ข้าราชการก่อนแล้วจึงไปศึกษา 



การจัดสรรทุนรัฐบาล  

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) 

ผู้รับทุน 

ภาษาอังกฤษ 

ความ
ถนัดทาง
วิชาการ 

ACM 

การสรรหา 

การก าหนดกรอบสาขาวิชาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี + แผนพัฒน์ 12 (2560 – 2564) 

ท าความตกลงกับส่วนราชการ
(หน่วยงานกลาง+หน่วยราชการที่

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) ใช้ ตน. ที่ สกพ. 

การวิเคราะห์ สรก. / ตน. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์/
ก าลังคนภาครัฐร่วมกับสภาพัฒน์ 

กลยุทธ์ 
 Career focused 
 กลไกพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 4 ระยะ 
 ศึกษาสาขาท่ีสนับสนุนนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศในสถาบัน                    

การศึกษาชั้นน าของโลก 
 เป็นก าลังคนคุณภาพท่ีส าคัญในภาครัฐ 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย :  
• สรรหาก าลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
• ผู้รับทุนให้เป็นก าลังคนคุณภาพของทางราชการผ่านกลไกการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ศึกษาต่อในระดับการศึกษา สาขาวิชาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในสถาบันการศึกษาชั้นน าของโลก 

Probation 
period 

Preparation 
period 

Experience 
Period 

Education 
period 

1 
2 

3 
4 

 
 
 

• บรรจุเป็นข้าราชการโดยใช้ต าแหน่ง
สกพ. ในต าแหน่งที่ก าหนดใหม่ 
• มอบหมายท างานใน สรก. น าร่องใน
ต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 
• สรก. ประเมินความเหมาะสมในการ
รับราชการ(ตามกฎทดลองฯ) 

6 เดือน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

•เตรียมความพร้อมก่อนศึกษา  
ก.พ. 3 มิติ (รับราชการ วิชาการ 
คุณภาพชีวิต) (3 เดือน) 
• มอบหมายท างานใน สรก. 
ส่วนกลาง (3 เดือน) 
• ก าหนดสถานศึกษาท่ีมีความเป็น
เลิศในสาขาวิชา (คณะกรรมการร่วม) 
•กลับไปท างานใน สรก. น าร่อง ( 6 
เดือน) 
 

 

ศึกษาในสาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ที่มีความเป็นเลิศตามที่
คณะกรรมการฯ/ ก.พ. 
ก าหนด 
 

 

เปิดโอกาสให้ฝึกงานใน
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน 
ใน/ตปท. 
 

1 ป ี  1 – 3 ปี  

Working committee 

Talent 
Management 

HiPPS 
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ทุนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมของภาครัฐ  

วัตถุประสงค์ 

สรก.ได้ก าลังคนคุณภาพท่ีจะด าเนิน
โครงการท่ีเป็นประโยชน์  

เพิ่มช่องทางสมัครทุนให้หลากหลาย  

กลุม่เป้าหมายผู้รับทุน : บุคคลท่ัวไปส าเร็จ ป.โท 
จาก ตปท. มาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

แนวทางการจัดสรรทนุ 

กลุ่ม กรอบการด าเนินโครงการ ส่วนราชการเป้าหมาย  

ม่ันคง คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เก่ียวกับความปลอดภัยไซเบอร์ 

-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
-ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
--ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
--กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
--ส านักงาน กสทช. 
--ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
--ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

เศรษฐกิจ เกษตรศาสตร์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  การบริหารจัดการน้ า สิ่งแวดล้อม พลังงาน 
การจัดการภัยพิบัติ 

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงพลังงาน 

สังคม การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวและ
สังคมผู้สูงอายุ 

-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
-กระทรวงสาธารณสุข 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงมหาดไทย 
-ส านักงาน ก.พ. 



ทุนส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมของภาครัฐ  

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 % - - 



แผนการเตรยีมและพฒันาบุคลากร (HRD Plan) ส่วนที่ 1 : การด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

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) 

ส่วนท่ี 2 : ความสอดคล้องเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ในส่วนที่ 1 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
........  

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 / 

(S-CURVE)                     

(New-S - CURVE) 

ยุทธศาสตร์/ แผนแม่บท

กระทรวง 

แผนงาน/โครงการส าคัญ/

ภารกิจหลัก 

ของหน่วยงาน** 
องค์ความรู้ ทักษะที่ต้องการ 

        

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลกรอบอัตราก าลัง/ก าลังคนคุณภาพ  

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนเพ่ือรับจัดสรรทุนฯ ป ี2562 – 2564  

ล าดับ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน/

โครงการส าคัญ/

ภารกิจหลักของ

หน่วยงาน 

องค์ความรู้ ทักษะที่

ต้องการ 

ฝึกอบรม 
จ านวนทุน 

ศึกษา 
จ านวนทุน 

สาขาวิชาที่ไป

ศึกษา 

/หลักสูตร

ฝึกอบรม 

ระบุระดับ

ที่ศึกษา  
(โท/เอก) 

ส่วนที่ 5 : การวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนเพ่ือรับจัดสรรทุนฯ ป ี2565 - 2569  

ค าขอรับการจัดสรรทุน ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
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ทบทวนเพื่อจัดท าค าขอ
ทุนปี 2562 



แจ้งให้จัดท าค าขอรับทุนฯ 
(ต้นเดือนเมษายน) 

การด าเนินการขอทบทวนการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ก.พ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนราชการที่ข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรี 
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

หน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัด 

ส่วนราชการระดับกรม  

 
กระทรวงต้น

สังกัด  

 

คณะกรรมการ
เฉพาะกิจฯ 

จัดล าดับความส าคญัของทุนฯ ปี 2562 

ปลดักระทรวง
แต่งตั้ง 

ประชุมฯ 
20-21 ก.พ. 61 

1. แผน HRD Plan ระยะ 4 ปี (2561 – 2564)  
ที่สอดคลอ้งเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ การ
เตรียมก าลังคนภาครัฐในภาพรวมตามทิศทางการ
เตรียมก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศของ
กระทรวงต้นสังกัดในมิติเชิงยุทธศาสตร์ และมิติ
เชิงการเตรียมก าลังคนภาครัฐ 
2. ทบทวนค าขอรับการจัดสรรทุนฯ 2562  

ขอรับการจัดสรร
ทุนปี 2561 

ไม่ขอรับการจัดสรร
ทุนปี 2561  

 HRD Plan 2561 – 2564 
 ค าขอทุนปี 2561 - 2564 

ทบทวน 
 
 

ส่วนราชการ
ระดับกรม 

 

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตร ี
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนญู 

หน่วยงานอิสระทีไ่มส่ังกัด 

ส่งให้ส านักงาน ก.พ. ภายใน
วันที่ 31 พ.ค. 2561 

ส่งให้ส านักงาน 
ก.พ. ภายในวันที่ 
30 มิ.ย. 2561 

 
ส านักงาน ก.พ. 

 

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

ลงข้อมูลได้ทีล่ิ้งค์ 
http://scm.ocsc.go.th 
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ก าหนดตามที่ สกพ. และสรก. 
 เห็นชอบรว่มกนั 

แบบฟอร์มค าขอรับการจัดสรรทุน 



14 

แบบฟอร์มค าขอรับการจัดสรรทุน (ต่อ) 



15 

แบบฟอร์มค าขอรับการจัดสรรทุน (ต่อ) 



ค าอธิบายการกรอกข้อมูลค าขอรับทุน 

16 



ประเด็นรับฟังความคิดเห็น 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จในการจัดท า Human Resource 
Development Plan 
 
2. ปัญหา/อปุสรรค หรือความเห็นของส่วนราชการจากการจัดท าค าขอรับการจัดสรรทุน  
ผ่านคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ.   



ประเด็นรับฟังความคิดเห็น 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภททุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)/สัดส่วนการจัดสรร 
     
  
 
 

37% 

22% 

3% 

38% 
ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐ (Function – based) 

ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการ
ในภูมิภาค (Area – based) 

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Strategic – based) 

ทุนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ (Competency 
– based) 

Function - based 

Area - based 

Competency - based 



ประเด็นรับฟังความคิดเห็น 

4. ท่านมีความเห็นอย่างไร หากส านักงาน ก.พ. ปรับการจัดสรรทุนพัฒนาข้าราชการ/
บุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) โดยไม่ก าหนดคุณวุฒิของผู้สมัคร และเปิดกว้างให้หน่วยงาน
คัดเลือกข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพื่อรับทุน 

5. รูปแบบการให้ทุนนอกเหนือจากทุนศึกษา/ทุนฝึกอบรม 
 
 

 ทุนเพื่อการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 ทุนเพื่อดูงาน 
 ทุนฝึกอบรม   (ระยะเวลาการอบรมที่เหมาะสม..........................) 
 ทุนเพื่อการฝึกงาน 
 อื่น ๆ ............................................... 



ประเด็นรับฟังความคิดเห็น 
6. แนวทางการจัดสรรทนุส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อสนับสนนุนวัตกรรมของภาครัฐ  

กลุ่ม กรอบการด าเนินโครงการ ส่วนราชการเป้าหมาย  

ม่ันคง คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร ์

-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
-ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
--ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
--กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
--ส านักงาน กสทช. 
--ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
--ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์

เศรษฐกิจ เกษตรศาสตร์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  การบริหารจัดการน้ า สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน การจัดการภัยพิบัติ นโยบายที่
เกี่ยวข้อง 

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-กระทรวงพลังงาน 

สังคม การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว
และสังคมผู้สูงอายุ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
-กระทรวงสาธารณสุข 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงมหาดไทย 
-ส านักงาน ก.พ. 



 
Download เอกสารในการประชุมชี้แจงฯ ได้ที่  
                     www.ocsc.go.th  
 
เลือก “ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม”  
เลือก “การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ.”  
เลือก “เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561” 
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http://www.ocsc.go.th/


สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรทนุของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) 
ศูนย์นกับริหารระดับสูง 
คุณจิราพร      วิโรจน์ชีวัน นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
chiraporn@ocsc.go.th 
Tel 02 547 1000 ต่อ 6800  Fax 02 547 1734 / 02 5471736 
คุณวิชชุดา     ตันเรืองชาติ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
witchuda@ocsc.go.th 
Tel 02 547 1686   Fax 02 547 1734 / 02 5471736 
คุณพรสิร ิ วงศ์อนันต ์ นักทรัพยากรบุคคล 
pornsiriwonganan@gmail.com  
Tel 02 547 1717   Fax 02 547 1734 / 02 5471736 
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