เรื่อง การปฏิรูประบบทุนรัฐบาล

ความสาคัญของทุนรัฐบาลของ ก.พ.
Ultimate Goal
=
คนคุณภาพสูง เพื่อ ภาคราชการประสิทธิผลสูง

ทุนรัฐบาลเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการจูงใจคนคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการและพัฒนาข้าราชการที่มี
ศักยภาพสูงเพื่อเป็นผู้นาคุณภาพของประเทศ

ประเด็นความท้าทายในการปฏิรูประบบทุนรัฐบาลของ ก.พ.
แหล่งทุน

แหล่งทุน

ระบบราชการ

ข้อจากัด
ด้านการวางแผน
กาลังคนภาครัฐ

ความท้าทาย

ความพร้อมของผู้รับทุน/
ความเชื่อมโยง
การศึกษา - อาชีพ

ระบบ
ราชการ

ความพร้อมของ
ผู้รับทุน/
ความเชื่อมโยง
การศึกษา อาชีพ

 จานวนมาก/กลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกัน
 เงื่อนไขจูงใจ

 ระบบราชการไม่เป็น EMPLOYER OF
CHOICE
 ทัศนคติคนรุ่นใหม่/GEN Y/GEN Z





ความพร้อมในการรับราชการ
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
ความเชื่อมโยงการศึกษาและอาชีพราชการ
ปลูกฝัง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การรับราชการ

 ข้อจากัดด้านการวางแผนกาลังคน
ภาครัฐ
ข้อจากัด
ด้านการวางแผน  ปัญหาการดูแล และการใช้ประโยชน์
ผู้รับทุนของส่วนราชการ
กาลังคนภาครัฐ
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กรอบแนวคิดระบบทุนรัฐบาลของ ก.พ. เดิม
ประวัติศาสตร์
ที่ยาวนาน

การให้ทุนรัฐบาลเป็น
การให้โอกาสคนเก่งที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์
ศึกษาในต่างประเทศ

ผูกพันด้วยเงื่อนไข
ทุน/สัญญามากกว่า
การใช้ประโยชน์

ทุนรัฐบาล
• คนสมัครทุนน้อยลง/คนสละสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น

•
•
•
•

มีแหล่งทุนอื่นที่จูงใจมากขึ้น
เงื่อนไขทุนไม่จูงใจ
รูปแบบทุนไม่หลากหลาย
ระบบราชการไม่ดึงดูดคนเก่งให้เข้าสู่ระบบ

สภาพแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการคัดเลือกเน้น
คนที่มีความรู้
ความสามารถสูง
มากกว่าจิตสานึก

จัดสรรทุนเพื่อสนอง
ความต้องการกาลังคน
ของส่วนราชการ
(โดยที่ส่วนราชการ
ขาดความพร้อม)

รูปแบบจัดสรรทุน
เพื่อศึกษา/อบรม

นักเรียน

สภาพปัญหา

•
•
•
•
•

ผู้รับทุนเรียนไม่จบ/ใช้เวลาศึกษานานมีจานวนมากขึ้น
ทุนรัฐบาล
ส่วนใหญ่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
จิตสานึกในการรับราชการน้อยลง
มีการโอนย้าย/ลาออกจากหน่วยงานมากขึ้น
การใช้ศักยภาพผู้รับทุนยังไม่คุ้มค่าต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

สาเหตุ

•
•
•
•
•

ขาดแรงจูงใจให้สาเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาหลักสูตร
ขาดระบบการบริหาจัดการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการวิชาการ
วิธีการคัดเลือกที่เน้นความสามารถทางวิชาการอย่างเดียว
ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการและส่วนราชการมีน้อย
ขาดระบบการบริหารจัดการและติดตามดูแล ธารงรักษา ใช้ประโยชน์

ระบบการศึกษา

บทบาทสานักงาน ก.พ. และส่วนราชการ

สรุปปัญหาภาพรวม ๓ ประการ
• ระบบทุนไม่สามารถเตรียมกาลังคนคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
• กลุ่มเป้าหมาย : คนที่ “ได้” ไม่ใช่คนที่ “ใช่” เน้นผู้ต้องการเรียนต่อต่างประเทศแทนผูต้ ้องการรับราชการ และเน้น “คนเก่งเรียน”
ไม่ใช่ “คนที่มีจิตสาธารณะ/คนที่เก่งงาน”
• ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ

กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบทุนรัฐบาล
• บูรณาการจัดสรรทุนตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒน์ฯ
• กาหนดสัดส่วนทุนตามมิติ Strategic Function, Area
จัดสรรทุน • รูปแบบทุนที่หลากหลาย
• เน้นการพัฒนา Competency ของกลุ่มตาแหน่งสาคัญ
• เน้นความเลิศทางวิชาการ : ประเทศและสถานศึกษา

• Career-focused
• เชื่อมโยงกับระบบทางก้าวหน้า
• เพิ่มความเข้มข้นของกลไกการติดตาม
ใช้ประโยชน์/การใช้ศักยภาพผู้รับทุนรัฐบาล
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

การรักษาไว้
ใช้ประโยชน์

• ๓ ขั้นตอนสาคัญ ได้แก่
เตรียมความพร้อมก่อนศึกษา
ระหว่างศึกษา
ช่วงจบการศึกษา

ระบบทุนรัฐบาล
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้วยการใช้ IT

ดูแลจัดการ
ศึกษาและ
พัฒนาผู้รับทุน

• มุ่งเน้นดูแล ๓ มิติสาคัญ
 มิติวิชาการ
 มิติคุณภาพชีวิต
 มิติความพร้อมรับราชการ

สรรหาและ
เลือกสรร
• มุ่งสรรหาคนที่ “คนที่มีจิตสาธารณะและ
อยากรับราชการเป็นอาชีพ” โดยเพิ่มเครื่องมือ
ในการคัดเลือก + กลไกการทดลองงานและให้
รับราชการก่อนไปศึกษา
• เพิ่มบทบาทส่วนราชการ
• เชื่อมโยงการเรียนกับการใช้ประโยชน์
• เพิ่มกลไกการฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์

ที่มา :
ข้อสั่งการ
ของรัฐบาล

แผนจัดสรรทุนของรัฐบาล
ทุนศึกษา ทุนอบรม

การบูรณาการ
การจัดสรรทุนของ
รัฐบาล

๑

1 ความ
มั่นคง
“มั่งคั่ง”

มั่นคง

๒

“มั่นคง”

เศรษฐกิจ

2
ความสามา
รถในการ
แข่งขัน
3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
6 การปรับ
สมดุลและ
พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ

การปฏิรูปทุน ก.พ.

4 การสร้าง
โอกาสและ
เท่าเทียม
กันทาง
สังคม

5 การสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

“ยั่งยืน”

สังคม

แนวทาง
การบูรณาการ
ทุนของรัฐบาล

แนวคิดการจัดสรรทุน ก.พ.

บทบาทภาครัฐ

ภาพประเทศ
ไทยใน
อนาคต

• ประเทศไทย ๔.๐
• New S-Curve

วิสัยทัศน์
ประเทศไทย

สาขาวิชาที่เป็น
Enablers

๒๕๖๔
กรอบระยะเวลาจัดสรรทุน ก.พ. ๕ ปี
ทุนศึกษาแบบช้อนซื้อ
Specific Training
Competency

Education

แผนพัฒน์ฯ ๑๕

แผนพัฒน์ฯ ๑๔

แผนพัฒน์ฯ ๑๓

แผนพัฒน์ฯ ๑๒

๒๕๖๙

๒๕๗๔

๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี

รูปแบบการพั
ฒนาผู
้รับทุนรัฐนบาลของ
ก.พ. ก.พ.
กรอบแนวคิ
ดการปฏิ
รูประบบทุ
รัฐบาลของ
Career-Focused Model

(เริ่มต้นดาเนินการนาร่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

Talent Pool

Probationary
period
๑

Preparatory
period

๒

Education
period ๓

Experience
Period

๔

• ศึกษาในประเทศ • เปิดโอกาสให้ฝึกงาน
สถานศึกษา และ • ต่อยอดการพัฒนาด้วย
ระบบข้าราชการ
• บรรจุเป็นข้าราชการก่อน • ประเมินผลการให้ทุน สาขาวิชาทีก่ าหนด
ผู้มผี ลสัมฤทธิ์สูง
• ประเมินความเหมาะสมใน • เตรียมความพร้อมก่อนศึกษา
ก.พ. กาหนดสถานศึกษาที่มี
การรับราชการ
ความเป็นเลิศในสาขาวิชา

ประสิทธิผลของระบบทุนรัฐบาล : สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบการจัดสรรทุน
แผนการจัดสรรทุนของรัฐบาล

ระบบการสรรหา
และเลือกสรร

การดูแลจัดการศึกษา
และพัฒนาผู้ที่ได้รับทุน

การติดตามดูแลและบริหาร
การใช้ประโยชน์จากผู้รับทุน
กระทรวง/กรม

COMPETENCY-BASED

ประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเดียวกัน
พร้อมกัน
แหล่งทุน

ก.พ.
ก. วิทย์
สกอ.

Policy Makers

• คุณภาพ
การศึกษา
• จิตสาธารณะ
• คุณภาพชีวิต
• การฝึกอบรม

Facilitators

10
FEB

Operators
มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูล
ผู้รับทุน
หน่วยงานของรัฐ

Researchers
Instructors

อื่นๆ

แนวทางการบูรณาการทุนของรัฐบาล

ภาคเอกชน

กรอบจานวนทุน และแนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาล พ.ศ. 2561 – 2564
500 ทุน
King
เล่าเรียนหลวง

 คงหลักการเดิม

Strategy
-based
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์

ตอบสนองการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ/
เตรียมกาลังคนเชิง
กลยุทธ์

ทุน ก.พ. 5 ประเภททุน
Functionbased

ความต ้องการ สรก. /
หน่วยงานของรัฐ

 เตรียมและพัฒนา
กาลังคนภาครัฐของ
สรก. - หน่วยงานของ
รัฐ

4 ประเภททุน
 บุคคลทั่วไป
(ปริญญา)
 UIS
 พัฒนา ขรก.(ศึกษา)
 พัฒนา ขรก.(อบรม)

Areabased
สนับสนุนความต ้องการ
สรก. ภูมภ
ิ าค

 ยุทธศาสตร์พัฒนา
ประเทศ – ยุทธศาสตร์
พัฒนาพื้นที่ (Area)
 กระจายโอการการรับทุน
และพัฒนา ขรก. ใน
พื้นที่

Competencybased
พัฒนาสมรรถนะ
ขรก.

 พัฒนาสมรรถนะที่
จาเป็นแก่ ขรก. และ
สร้างผู้นาในภาครัฐที่มี
ธรรมาภิบาล

3 ประเภททุน
 บุคคลทั่วไป
(ปริญญา)
 พัฒนา ขรก.(ศึกษา)
 พัฒนา ขรก.(อบรม)
กลุ่ม

ทุนที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐขอรับจัดสรรในปี
2561 - 2564
2

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน ก.พ. (Function / Area- based)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
มีแผนพัฒนาบุคลากร (HRD Plan)
(มิติเชิงยุทธศาสตร์ + เตรียมกาลังคนภาครัฐ)
กรอบโควตาทุนตามกลุ่มกระทรวง + ตาม
ขนาด สรก.

กระบวนการขอรับจัดสรร

สรก. หน่วยงานของรัฐ

กรณีมีความต้องการเร่งด่วนตามกลุ่มภารกิจอาจจัดสรรเกินกรอบ

แบ่งประเภท สรก. ในภูมิภาค

HRD plan

มีแผนการดูแล/การใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล
เน้นทุนระยะสั้น (โท/อบรม) ป.เอก เฉพาะจาเป็น
หลักสูตรในประเทศที่มีศักยภาพอื่นๆ / ในประเทศที่
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์
เป็นสาขาวิชาใหม่ๆ ที่ไม่มีการเรียนการสอนในประเทศ
หรือระบบการศึกษาไทยสู้ต่างประเทศไม่ได้

กรอบโควตากลุ่มกระทรวง
กลุ่มมั่นตง

30

กลุ่มสังคม

30
%

%

กลุ่มเศรษฐกิจ

30
%

หน่วยงานอิสระ/
หน่วยงานของรัฐ

10 %

กรอบโควตาจานวนทุนตามขนาด สรก.
คาขอทุน 2561 2564

ส่วนราชการขนาด
-ขนาดเล็ก (S)
-ขนาดกลาง (M)

นาส่งกระทรวง

-ขนาดใหญ่ (L)
-ขนาดใหญ่มาก (XL)

หน่วยงานอิสระ/
ไม่สังกัดกระทรวง
ส่งตรง ก.พ.

จานวนทุนรวมทุกประเภททุนที่
ขอได้ไม่เกิน/ปี

2
3
4
8

ทิศทางบทบาทภาครัฐ
Regulato
r

Operator

Facilitator

Researcher

กรณีหลักสูตรฝึกอบรม (1 สัปดาห์ - 3 เดือน)
3

กรอบสาขาวิชาของทุนรัฐบาลตามความต้องการของประเทศ
“ทุนรัฐบาลเป็นเครื่องมือสาคัญเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริม
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์เชิงภารกิจและยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่(กลุ่มจังหวัด)”

แนวคิด
บทบาทภาครัฐ

ภาพประเทศ
ไทยใน
อนาคต

• ประเทศไทย ๔.๐
• New S-Curve

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรทุนของรัฐบาลกรอบระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพื่อเพิ่มศักยภาพกาลังคนภาครัฐ (ทดแทน ป.โท/เอก
ที่จะสูญเสียจากการเกษียณ)
๒,๕๐๐ ทุน (๕๐๐ ทุน/ปี)
สกอ. ทบทวนตาม

ข้อสั่งการรัฐบาล

๑. บุคลากร
คุณภาพ
ภาครัฐ
หน่วยงานหลัก
สนง กพ/กต/ก. เกษตร

๔. บุคลากร
คุณภาพสาหรับ
๓. ช่างคุณภาพ
อุตสาหกรรม
หน่วยงานหลัก
เป้าหมาย

๒. อาจารย์
คุณภาพ
หน่วยงานหลัก
สกอ.

ภาครัฐ

๗,๘๐๐ ทุน (๑,๕๖๐ ทุน/ปี)
๑:๑๐,๐๐๐ ของ Demand
บุคลากรสาหรับ
New S-Curve

๕,๐๐๐ ทุน (๑,๐๐๐ ทุน/ปี)
เพื่อยกระดับอาชีวะ (ช่าง/ครูช่าง)
สาขาวิชาตามอุตสาหกรรม
ในพื้นที/่ EEC/Mega Project

๕. นักวิจัย/
นักนวัตกรรม
คุณภาพ

สนง. คกก.
อาชีวศึกษา

ภาคเอกชน

หน่วยงานหลัก
ก.อุตฯ แรงงาน สกอ.
สกพ.

หน่วยงานหลัก
ก.วิทย์/สกว/สวก

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (คาสั่ง คสช. ที่ ๖๒/๒๕๕๙)
> ๔,๖๒๕ ทุน ก.วิทย์ฯ ๑,๕๐๐ ทุน โครงการกาญจนาภิเษก ๓,๑๒๕ ทุน

ภาคประชาชน

๖. นักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์

•
•

นักเรียนมัธยมปลาย ทุนเรียนฟรี ไม่มีข้อผูกพัน
ครูวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่กาหนด
>๓,๐๐๐ ทุน ๙,๒๐๐ ล้าน

หน่วยงานหลัก
สสวท ก.ศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการระบบทุนของรัฐบาล
ทุนวิจัยตามโจทย์วิจัย

รัฐบาล
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 - 2564)

นาเสนอต่อรัฐบาล
เพื่อพิจารณา

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

การดาเนินการจัดสรรทุนของรัฐบาลตาม
ยุทธศาสตร์ชาติของแหล่งทุน

กระทรวง
หน่วยงานของรัฐ
มหาวิทยาลัย
จัดทาคาขอรับจัดสรร
ทุนของรัฐบาล

แหล่งทุนของรัฐบาล
ขออนุมัติโครงการฯ
จัดทาแผนการจัดสรรทุนที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ

ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน

ของบประมาณตามแผนฯ

คณะกรรมการของแต่ละ
แหล่งทุนให้ความเห็นชอบ

จัดสรรทุน

รายงานรัฐบาล

Excellent Center
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ทุนรัฐบาลแบบบูรณาการ

การรักษาไว้ ใช้
ประโยชน์

ระบบทุน
รัฐบาล

สรรหาและ
เลือกสรร

ดูแลจัดการศึกษา
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