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ระเบียบ  ก.พ. 
วาดวยทุนของรัฐบาล   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบ  ก.พ.  วาดวยทุนของรัฐบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ  ก.พ.  วาดวยทุนของรัฐบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๑”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  หนวยงานของรัฐที่มิใชกระทรวงและกรม  ไมวาจะเปน

หนวยงานขององคกรตามรัฐธรรมนูญ  หนวยงานของศาล  หนวยงานในกํากับของรัฐ  หรือองคการ

มหาชน  แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“ทุนของรัฐบาล”  หมายความวา  ทุนที่ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดินและทุนที่ไดจากแหลง

ทุนอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนทุนของรัฐบาลซึ่งจัดสรรเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมหรือเพ่ือชดเชยคาใชจาย

ในการศึกษาของผูรับทุน  ทั้งนี้  โดยมุงสนองความตองการกําลังคนของกระทรวง  กรม  หรือหนวยงาน

ของรัฐ  ซึ่งมีชื่อเรียกตามลักษณะการจัดสรร  ดังนี้ 

(๑) “ทุนตามความตองการของกระทรวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐ”  หมายความวา   

ทุนของรัฐบาลที่จัดสรรใหแกกระทรวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐแหงใดแหงหนึ่งโดยเฉพาะ 

(๒) “ทุนกลาง”  หมายความวา  ทุนของรัฐบาลที่ยังมิไดจัดสรรใหแกกระทรวง  กรม  หรือ

หนวยงานของรัฐแหงใดแหงหนึ่งโดยเฉพาะ 

ขอ ๔ ใหสํานักงาน  ก.พ.  ศึกษา  วิเคราะห  เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบาย  แผนและกระบวนการจัดสรรทุนของรัฐบาลประจําปตอ  ก.พ.  โดยคํานึงถึงนโยบาย

ของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ความตองการกําลังคนของทางราชการและ 

ของกระทรวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐ  ตลอดจนสภาพการณโดยทั่วไปเกี่ยวกับกําลังคน  เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
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ขอ ๕ ใหสํานักงาน  ก.พ.  ขอตั้งงบประมาณประจําป  รวมทั้งจัดหาทุนจากแหลงทุนอื่น
นํามาจัดสรรเปนทุนเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมของผูรับทุนของรัฐบาลในสาขาวิชาตาง ๆ  ที่จะศึกษา  
หรือฝกอบรม  ในประเทศหรือตางประเทศ  หรือเพื่อชดเชยคาใชจายในการศึกษาของผูรับทุน  ทั้งนี้  
โดยมุงสนองความตองการกําลังคนของกระทรวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนการจัดสรรทุนของรัฐบาลที่  ก.พ.  กําหนด 

ขอ ๖ ใหสํานักงาน  ก.พ.  จัดสรรทุนของรัฐบาลเปนทุนกลาง  และทุนตามความตองการ
ของกระทรวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐ  ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการจัดสรรทุน 
ของรัฐบาลที่  ก.พ.  กําหนด 

ขอ ๗ การจัดสรรทุนของรัฐบาลเพื่อใหผูรับทุนศึกษา  หรือฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ  
หรือเพ่ือชดเชยคาใชจายในการศึกษาของผูรับทุน  ใหคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของทางราชการ  
เพ่ือใหไดมาซึ่งผูมีความรูในสาขาวิชาและระดับการศึกษา  หรือระดับความรู  ความกาวหนาทางวิชาการ  
หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งผูมีความรูความเขาใจในภาษา   ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
ของประเทศนั้น ๆ  อยางลึกซึ้ง  และใหมีผูไปศึกษาในหลายประเทศ  เพ่ือใหเกิดความหลากหลายทางวิชาการ  
และนําความรูความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของแตละประเทศมาใชในการพัฒนาประเทศ 

ขอ ๘ ใหสํานักงาน  ก.พ.  จัดสรรผูรับทุนของรัฐบาลที่จัดไวเปนทุนกลางใหแกกระทรวง  
กรม  หรือหนวยงานของรัฐ  โดยพิจารณาจากความจําเปนเรงดวน  ภารกิจ  และประโยชนของทางราชการ  
จํานวนกําลังคนในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกลเคียงกันที่มีอยูแลวในกระทรวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐ  
การใชประโยชนจากผูรับทุน  และตองสอดคลองกับนโยบายและแผนการจัดสรรทุนของรัฐบาลที่  ก.พ.  
กําหนด  และนโยบายและแผนงานที่กระทรวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐกําหนด  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึง
ความประสงคที่ผูรับทุนแสดงไวดวย  แลวรายงานให  ก.พ.  ทราบ 

ขอ ๙ ใหสํานักงาน  ก.พ.  เลือกสรรผูมีความรู  ความสามารถเหมาะสมเพื่อรับทุน 
ของรัฐบาลดวยวิธีการสอบแขงขัน  หรือวิธีการอื่นใดที่  ก.พ.  เห็นวาเหมาะสม  เพื่อใหไดผูรับทุนของ
รัฐบาลตามจํานวนทุนที่จัดสรรไว  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาส   ความเปนธรรม   
ความเรงดวน  ความรู  ความสามารถ  และคุณสมบัติที่จําเปนของผูรับทุนที่จะสามารถปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานของทางราชการตามแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไวได  ตลอดจนพันธะตาง ๆ  ที่มีอยู 

ขอ ๑๐ ใหสํานักงาน  ก.พ.  เสนอหลักเกณฑ  วิธีการ  ตลอดจนทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร
ทุนของรัฐบาล  การเลือกสรรผูรับทุนของรัฐบาล  การดูแลจัดการการศึกษาของผูรับทุนของรัฐบาล   
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การพัฒนาและธํารงรักษาผูรับทุนของรัฐบาลไวใชในราชการ  และการอื่นที่ เกี่ยวของตอ  ก.พ.   
เพื่ออนุมัติใหใชเปนสวนหนึ่งของระเบียบนี้  และใหถือวาระเบียบและวิธีปฏิบัติตาง ๆ  เกี่ยวกับทุน 
ของรัฐบาลที่  ก.พ.  หรือสํานักงาน  ก.พ.  ไดวางไวกอนวันใชบังคับระเบียบนี้  ซึ่งไมขัดหรือแยง 
กับระเบียบนี้  เปนสวนหนึ่งของระเบียบนี้  เวนแต  ก.พ.  จะพิจารณากําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๑๑ ใหเปนหนาที่ของสํานักงาน  ก.พ.  ที่จะประสานเพื่อใหกระทรวง  กรม  หรือ
หนวยงานของรัฐ  เจาสังกัดกับผูรับทุนของรัฐบาล  สามารถติดตอทําความเขาใจซึ่งกันและกัน  เพ่ือให
การศึกษาหรือฝกอบรม  การรับราชการ  หรือการปฏิบัติงานของทางราชการของผูรับทุนของรัฐบาล 
เปนประโยชนและตรงกับความตองการในการใชกําลังคนของกระทรวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐ
อยางดีที่สุด  ภายใตกฎ  ระเบียบ  และแนวทางปฏิบัติที่  ก.พ.  กําหนด 

ขอ ๑๒ ใหสํานักงาน  ก.พ.  รวมกับกระทรวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับการจัดสรร
ทุนของรัฐบาล  ติดตามการใชประโยชนจากผูรับทุนของรัฐบาลที่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานอยูใน
กระทรวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐ  เพ่ือใหไดใชประโยชนจากผูรับทุนของรัฐบาลตามโครงการ 
หรือแผนงานที่กําหนดไวอยางเต็มที่ 

ขอ ๑๓ ผูไดรับทุนของรัฐบาลตองอยูในความดูแลของ  ก.พ.  และตองปฏิบัติตามระเบียบ  
ขอบังคับ  สัญญา  หรือคําสั่ง  ของ  ก.พ.  โดยเครงครัด 

ขอ ๑๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับผูไดรับทุนของรัฐบาลอยูแลวในวันหรือกอนวันที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับดวย  การดําเนินการเกี่ยวกับทุนของรัฐบาลที่ไดดําเนินการกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ   
ใหถือวาเปนการดําเนินการตามระเบียบนี้  สวนการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ขอ ๑๕ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  รักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 


	ระเบียบ  ก.พ. 

