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แนวทางการด าเนินการการบริหารกลุ่มก าลังคนคุณภาพ กรมอนามัย 

หลักการและเหตุผล   
  ในอดีต การเกษียณอายุ เป็นปัจจัยอันดับที่หนึ่ง ของการสูญเสียข้าราชการออกไปจากระบบราชการ 
จากข้อมูลก าลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2553 ของส านักงาน ก.พ. พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2552 มีการสูญเสีย
ข้าราชการ รวมทั้งสิ้น 4,959 คน หรือร้อยละ 1.37 ของ จ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด โดยกว่าครึ่งหนึ่ง 
เป็นการสูญเสีย ในกรณีการเกษียณอายุ ร้อยละ 66.83 รองลงมาเป็นกรณีการลาออก ร้อยละ 23.69 และปัจจัยอ่ืนๆ 
ร้อยละ 9.48 แต่ในปัจจุบัน จากสถิติของส านักงาน ก.พ. ปีงบประมาณ 2561 กลับพบว่าจ านวนผู้ลาออกจากราชการ 
มีสัดส่วนเกือบจะเท่ากับจ านวนผู้เกษียณอายุราชการ คือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้เกษียณอายุ ร้อยละ 
47.39 และลาออก ร้อยละ 47.31 ท าให้ในเวลานี้หลายหน่วยงานเกิดการประสบปัญหาการสูญเสียก าลังหลัก  
ในการท างาน ซึ่งส านักงาน ก.พ. มองว่าคนที่ลาออกจากราชการเป็นคนที่มีศักยภาพสูง จึงมีทางเลือกอ่ืนๆ และ
ระบบราชการอาจจะไม่สามารถรักษาก าลังคนเหล่านี้ได้ ดังนั้น ส านักงาน ก.พ. จึงได้ด าเนินการบริหารจัดการ
ก าลังคนคุณภาพในหลายรูปแบบเพ่ือที่จะรักษา และพัฒนาก าลังคนคุณภาพเหล่านี้ให้อยู่ในระบบราชการต่อไป 
  กลุ่มก าลังคนคุณภาพ ได้แก่  

1. กลุ่มข้าราชการผู้ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leaders) 
2. กลุ่มข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System - HiPPS) 
3. กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล รูปแบบทุนต่างๆ (นทร.) 
4. กลุ่มข้าราชการผู้ผ่านหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 

  กรมอนามัยให้ความส าคัญในการพัฒนา และรักษาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยให้การสนับสนุน
และส่งเสริมให้ข้าราชการเข้าร่วมสมัครรับทุนหรือหลักสูตรต่างๆ ที่ส านักงาน ก.พ. เป็นผู้ด าเนินการ โดยกองการเจ้าหน้าที่
ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด ซึ่งในแต่ละทุนหรือหลักสูตรจะมีแนวทางที่แตกต่างกัน           
โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท  

ประเภทแรก กรมอนามัยเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรและส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไป        
ยังส านักงาน ก.พ. ซึ่งรูปแบบดังกล่าว กรมอนามัยสามารถออกแบบรูปแบบการคัดเลือกเฉพาะของกรมได้  ภายใต้
หลักเกณฑ์กลางที่ ส านักงาน ก.พ. เป็นผู้ก าหนด เช่น ทุนรัฐบาลเพ่ือศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือ ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  

ประเภทที่สอง กรมอนามัย ส่งรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมหลักสูตรหรือรับทุน เพ่ือที่
ส านักงาน ก.พ. จะด าเนินการคัดเลือกต่อไป เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave 
Leaders) เป็นต้น 

/ ในการด าเนินการ... 
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  ในการด าเนินการที่ผ่านมาของกรมอนามัยนั้น พบข้อสังเกต 2 ประเด็น 
  ประเด็นแรก มีข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมสมัครหลักสูตรหรือรับทุนเหล่านี้จ านวนน้อย 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วอาจเป็นเพราะกรมอนามัยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหาร
จัดการก าลังคนคุณภาพและการน าคนเหล่านี้ไปขับเคลื่อนงานต่ออย่างเป็นระบบ ท าให้ข้าราชการอาจยังไม่เห็น
ความส าคัญของการเข้าร่วมกลุ่มก าลังคนคุณภาพ 

  ประเด็นที่สอง ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหรือได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อ    
ในต่างประเทศมีจ านวนไม่มาก รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 เนื่องจากวิธีการคัดเลือกของส านักงาน ก.พ.       
มีการด าเนินการหลายรูปแบบ และหลายขั้นตอน เช่น การเขียนเรียงความ การทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป   
เชิงวิชาการ (Aptitude Test) การยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
ศูนย์รูปแบบศูนย์การประเมินสมรรถนะ (Assessment Center Methods) ซึ่งสามารถจ าแนกปัญหาออกมาได้ ดังนี้  

๑. ผู้สมัครฯ ไมไ่ด้เตรียมตัวในการเข้ารับการทดสอบ 
๒. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้บุคลากรเห็นความส าคัญ สนใจ และอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก าลังคนคุณภาพ 

2. เพ่ือให้บุคลากรกรมอนามัยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม หรือรับทุนรัฐบาล 
3. เพ่ือให้กรมอนามัยมีบุคลากรกลุ่มก าลังคนคุณภาพเพ่ือน าประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจาก        

การพัฒนามาขับเคลื่อนงานในระดับกรมต่อไป  

วิธีการด าเนินงาน     
                     การท างานรูปแบบเดิม                                                แนวทางการท างานรูปแบบใหม่ 
 

 

 

 

 

 

        
       

1. แจ้งเวียนการรับสมัครทุนศึกษา/ฝึกอบรม จาก
ส านักงาน ก.พ. 
2. ด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร/รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร
3. ส่งไปยังส านักงาน ก.พ. 

1. เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือให้บุคลากรรับรู้แนวทาง และ
ช่วงเวลา ในการเปิดรับสมัครทุน/หลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 
2. สร้างแรงจูงใจ/แรงบันดาลใจในการเข้ารับการสมัคร
เพ่ือรับทุนหรือหลักสูตรต่างๆ 
3. ออกแบบระบบในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีศักยภาพ
ในการรับทุน/ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 
รวมถึงน าไปใช้ในการท างาน เช่น การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
4. ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
 

 โดย นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่ 

งานที่รับผิดชอบ การบริหารกลุ่มก าลังคนคุณภาพ  
 



หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่น
ลูกใหม่ในราชการไทย

(New Wave Leaders)

โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

(นปร.) 

ระบบข้าราชการผู้มีผลสม
ฤทธิ์สูง (HiPPS)

ทุนรัฐบาล
(ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา/
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ)

หน่วยงาน ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.

วัตถุประสงค์ พัฒนาความพร้อมและศักยภาพ
ผู้น ารุ่นใหม่ของภาคราชการไทย 
ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบราชการและสามารถตอบสนอง
การท า ง าน ในบริ บทของกา ร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ การ
ปฏิบัติ เพ่ือปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็น
ประเทศไทย 4.0

สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความ
สามารถสูงเข้าสู่ระบบราชการ     
เพ่ือพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่ง
และดี มีสมรรถนะเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ 

1. เพ่ือจูงใจผู้มีความรู้
ความสามารถให้อยู่ในระบบ
ราชการ 
2. พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง        
3. เตรียมคนขึ้นสู่ต าแหน่งส าคัญ

จัดสรรให้ไปศึกษา/ฝึกอบรม 
ทั้งในต่างประเทศเพื่อให้เกิด
ความหลากหลายทางวิชาการ 
และน าความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ของแต่ละประเทศ มาใช้ใน
การพัฒนาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้า

ระยะเวลาการ
เปิดรับสมัคร

ธ.ค. – ม.ค. ธ.ค. – ม.ค. มี.ค. – ก.ย. ตลอดทั้งปี 

คุณสมบัติ
(ข้อมูลโดยสรุป)

1. ข้าราชการ (ช านาญการพิเศษ)  
อายุไม่ เกิน 45 ปีบริบูรณ์ โดยได้
ปฏิบัติราชการหรือมีประสบการณ์ใน
การท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี 
นับตั้งแต่แรกบรรจุ และไม่เคยผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น า
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทยมาก่อน
2. ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน
ตั้งแต่อายุยังน้อย มีผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการในระดับดีมาก –
ดีเด่น ในรอบการปฏิบัติราชการ 2 
รอบที่ผ่านมา
3. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
( หรื อ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ อ่ื น ๆ )         
ที่สื่อสารได้ในระดับดีขึ้นไป และมี
ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่รับผิดชอบ

1. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษา                                               
(1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปดิ
รับสมัคร                                                                
(2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปดิ
รับสมัคร                                                                
(3) ผู้ที่ก าลังศึกษาตาม (1) หรือ (2) 
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนมุัติ
ให้ส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ส านกังาน 
ก.พ. ก าหนด       
2. ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการจะต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บังคับ
บัญชาที่มีอ านาจสั่งบรรจุ                                               
3. ผู้สมัครที่อยู่ระหว่างการชดใช้ทุน
รัฐบาล จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี นับ
แต่วันที่ได้รับการบรรจเุข้าปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน และต้องได้รับ
ความยินยอมจากส่วนราชการเจ้าของทุน

๑. ขาราชการ (ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ) ใน 8 ต าแหนง ได้แก่ แพทย, 
ทันตแพทย, พยาบาลวิชาชีพ,
วิชาการสาธารณสุข, โภชนาการ, 
วิทยาศาสตรการแพทย, วิเคราะห
นโยบายและแผน, ทรัพยากรบุคคล
๒. ตองมีอายุราชการ (นับถึงวันที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด) ดังนี้      
(๑) คุณวุฒิปริญญาตรี ไมนอยกวา ๒ 
ปหรือ
(๒) คุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญา
เอก ไมนอยกวา ๑ ปหรือ                       
(๓) กรณีไดรับคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนงเพิ่ม
ขึ้น ไมนอยกวา ๑ ป
๑.๓ ตองปฏิบัติหนาที่ฯ ในกรมอนามัย
อยางนอย ๑ ป นับถึงวันปดิรับสมัคร
๑.๔ มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษ/ 
มีผลการปฏิบัติราชการ ๒ รอบแตละ
รอบอยูในระดับดีมากข้ึนไป
๑.๕ มีความรู และทักษะทางภาษาตาง
ประเทศตามที่ส านกังาน ก.พ. ก าหนด
ในระดับดีมาก 
๑.๖ มีความรู และทักษะทาง
คอมพิวเตอรตามที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดในระดับใชงานไดดี

ทุนศึกษา
1. มีคุณสมบัติ เฉพาะตามที่
ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน 
2) ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึง
วันที่ที่ปิดรับสมัคร แต่จะเดินทาง
ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศได้
เมื่อมีอายุราชการหรืออายุงาน
ครบ 2 ปีแล้ว 
3) วุฒิทางการศึกษา ผลการเรียน 
และอายุ
- ทุนศึกษาระดับปริญญาโท 
(เกรดเฉลี่ยระดับ ป.ตรี ไม่ต่ ากว่า 
2.75 และอายุไม่เกิน 40 ปี 
นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก 
(เกรดเฉลี่ย ระดับ ป.โท ไม่ต่ ากว่า 
3.50 และอายุไม่เกิน 40 ปีนับ
ถึงวันปิดรับสมัคร)              
ทุนฝึกอบรม  
1. ข้าราชการ (ช านาญการ/
ช านาญการพิเศษ )             
2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี
3. มีอายุราชการหรืออายุงาน
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปดิ
รับสมัคร 
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอ
ที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศได้

สรุปข้อมูลการรับสมัครหลักสูตร โครงการ และทุน ในกลุ่มก าลังคนคุณภาพ

สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มและทุนประเภทอื่นๆ ได้ที่ เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าท่ี
หัวข้อ 1. ทุนพัฒนาข้าราชการ 2.ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 3.ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง



หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่น
ลูกใหม่ในราชการไทย

(New Wave Leaders)

โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

(นปร.) 

ระบบข้าราชการผู้มีผลสม
ฤทธิ์สูง (HiPPS)

ทุนรัฐบาล
(ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา/
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ)

วิธีการคัดเลือก คัดเลือกโดยส านักงาน ก.พ.
1. กรมอนามัยส่งรายชื่อผู้สมัครฯไป
ยังส านักงาน ก.พ.
2. ประเมินโดยส านกังาน ก.พ.      
ขั้นตอน 1 การทดสอบภาษาอังกฤษ 
ภาค ก 
ขั้นตอน 2 การประเมินด้วยวิธีการ
ศูนย์การประเมิน (Assessment 
Center Method-ACM)

คัดเลือกโดยส านักงาน ก.พ.
ขั้นตอน 1 การทดสอบความรู้
พื้นฐาน (ความสามารถทาง
ภาษาไทย เชาวน์ปัญญา และ
ภาษาอังกฤษ (CU-TEP))                            
ขั้นตอน 2 การทดสอบข้อเขียน
ขั้นตอน 3 การประเมินความ
เหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม 
และเชาวน์อารมณ์

คัดเลือกโดยกรมอนามัย
ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
ที่ส านักงาน ก.พ. และกรมอนามัย 
ก าหนด โดยแบ่งเปน็ 2 มิติ ดังนี้                    
1. ศักยภาพ 
- ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทลั
- ความสามารถทางด้านภาษา            
- คณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องกรม
อนามยั
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
2. ผลงาน                                
- ผลการปฏิบัติราชการ ๒ รอบ
- ผลงานส าคัญย้อนหลัง ๑ ปี และอ่ืนๆ

คัดเลือกโดยกรมอนามัย
ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
ส านักงาน ก.พ. และกรมอนามัย
ก าหนด
ทุนศึกษา : มีการประเมินความ
เหมาะสมในการรับทุน (สัมภาษณ์) 
และพิจาณาจากผลภาษาอังกฤษ 
ทุนฝึกอบรม : พิจารณาคัดเลือก
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีผล
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด
รวมทั้งอาจมีการทดสอบความรู้
ความสามารถและ/หรือประเมิน
ความเหมาะสมของผู้สมัคร
คัดเลือก

เกณฑ์การ
คัดเลือก

ขั้นตอน 1 การทดสอบภาษาอังกฤษ 
ภาค ก : ระดับที่สามารถสื่อสารได้ 
โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เพื่อใช้ศึกษา
วิชาที่ก าหนดในช่วงก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-Work) และค้นคว้าเพิ่มเติม ผู้ที่
มีคะแนนในระดับที่ก าหนดจะได้เข้า
รับการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป                                      
ขั้นตอน 2 การประเมินด้วยวิธีการ
ศูนย์การประเมิน (Assessment 
Center Method-ACM)

ขั้นตอน 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน 
- ความสามารถทางภาษาไทย           
- ความสามารถทางเชาวนป์ัญญา        
- ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-
TEP) : ผู้สมัครจะได้รับการยกเว้นการ
สอบวิชาภาษาอังกฤษหากมีผลคะแนน 
ดังนี้ ผลสอบ TOEFL (Internet-
based Testing) ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 
79 ขึ้นไป / ผลสอบ IELTS คะแนน
ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป / ผลสอบ CU-TEP 
คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป /ผล
สอบ TOEIC ตั้งแต่ 780 คะแนนขึ้น
ไป                                           
ขั้นตอน 2 การทดสอบข้อเขียน  
ขั้นตอน 3 การประเมินความเหมาะสม
ทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์
อารมณ์
* ผู้ที่สอบผ่านแต่ละขั้นตอน จะได้เข้าสู่
ขั้นตอนถัดไป

1. ศักยภาพ 
- ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทลั
: คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ในแต่
ละหลักสูตร                              
- ความสามารถทางด้านภาษา : ตาม
เกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดใน
แต่ละการทดสอบ                             
- คณุลกัษณะที่พงึประสงคข์องกรม
อนามยั 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
2. ผลงาน                                
- ผลการปฏิบัติราชการ ๒ รอบการ
ประเมิน                                               
- ผลงานส าคัญย้อนหลัง ๑ ปี
และอ่ืนๆ                                 

ทุนศึกษา
ผู้มีสิทธิได้รับทุน : 1. ผ่านการ
สัมภาษณ์ 2.TOEFL (Internet-based)
ไม่ต่ ากว่า ๗๙ หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า
๖.๐ หรือ 3. TOEFL (Internet-
based) ไม่ต่ ากว่า ๖๑ หรือ IELTS 
ไม่ต่ ากว่า ๕.๐ แต่ไม่ถึงตามเกณฑ์
ข้อ (2) และมีสถานศึกษาตอบรับ
ให้ศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข
ผู้มีสิทธิได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข :
1. ผ่านการสัมภาษณ ์2. TOEFL 
(Internet-based)  ไม่ต่ ากว่า 61 
หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.๐ แต่ไม่
ถึงเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับทุน  ภายใน
๑ ปี ต้องมีผลภาษาอังกฤษ ตาม
เกณฑ์ผู้มีสิทธิรับทุน
ทุนฝึกอบรม
มีสิทธิได้รับทุน :มีผลภาษาอังกฤษ
สถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการ DIFA TES ไม่ต่ ากว่า 
B1 ในทักษะการอ่านและฟัง หรือ 
TOEFLที่ไม่ต่ ากวา่ ๔๕๐ คะแนน 
(paper-based) ๔๒ คะแนน 
(internet–based) หรือ IELTS 
ที่ระดับไม่ต่ ากว่า ๔.๕ หรือมีผล
อ่ืนๆที่เทียบไดไ้ม่ต่ ากวา่ระดับ B1 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ CEFR
ผู้มีสิทธิได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข :
ผู้ที่มีผลภาษาอังกฤษไม่ถึงตาม
เกณฑ์ผู้มีสิทธิรับทุน และจะ
สามารถเดินทางไปฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศได้ หากมีผลตาม
เกณฑ์ผู้มีสิทธิรับทุน

สามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มและทุนประเภทอื่นๆ ได้ที่ เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าท่ี
หัวข้อ 1. ทุนพัฒนาข้าราชการ 2.ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 3.ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง

สรุปข้อมูลการรับสมัครหลักสูตร โครงการ และทุน ในกลุ่มก าลังคนคุณภาพ



เอกสารแนบ 1

ปีงบประมาณ รุ่นท่ี ผู้ประสงค์จะสมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ (คน)
2560 22 - -
2561 23 1 1
2562 25 2 0

หมายเหตุ : ส านักงาน ก.พ. ก าหนดให้ส่งหน่วยงานละ 1 คน

ปีงบประมาณ รุ่นท่ี
2560 13
2561 14
2562 15

3. ทุนรัฐบาล
3.1 (ทุนศึกษา) ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ปีงบประมาณ ทุนท่ีได้รับการจัดสรร (ทุน) ผู้รับทุน ผู้สมัคร (คน) ผู้ได้รับทุนและได้ไปศึกษาต่อ (คน) หมายเหตุ
0 ได้รับทุนแต่ไม่ได้ไปศึกษาต่อ เน่ืองจากผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.พ. 
1 ก าลังศึกษา

ข้าราชการ 2 0 ก.พ. ไม่อนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน เน่ืองจาก
อายุเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด

บุคคลท่ัวไป - 0 ไม่มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพ่ือรับทุน (ฝึกงาน) เน่ืองจากไม่ผ่าน
การทดสอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษและ
ความสามารถเชิงวิชาการ)

ผู้สมัคร (คน)
2
4

10

2

2

ข้าราชการ 3

1.หลักสูตรผู้น าคล่ืนลูกใหม่ข้าราชการไทย (New Wave Leader)

2561

2562

สรุปข้อมูลการด าเนินงาน กลุ่มก าลังคนคุณภาพ 3 ปีย้อนหลัง

2
2
3

ผู้สมัคร (คน)
-
1
1

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่ระบบ (คน)
2. ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -  2562



เอกสารแนบ 1

สรุปข้อมูลการด าเนินงาน กลุ่มก าลังคนคุณภาพ 3 ปีย้อนหลัง
ปีงบประมาณ ทุนท่ีได้รับการจัดสรร (ทุน) ผู้รับทุน ผู้สมัคร (คน) ผู้ได้รับทุนและได้ไปศึกษาต่อ (คน) หมายเหตุ

2562 (เพ่ิมเติม) 1 บุคคลท่ัวไป 0 0 ไม่มีผู้สมัครหน่วยทุนของกรมอนามัย
2563 1 ข้าราชการ 1 อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณา

อนุมัติผลให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุน โดย
ส านักงาน ก.พ.

อยู่ระหว่างการด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลให้
เป็นผู้มีสิทธิรับทุน โดยส านักงาน ก.พ.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 กรมอนามัยได้รับการจัดสรรทุน จ านวน ท้ังส้ิน 6 ทุน 
1. ทุนส าหรับข้าราชการ จ านวน  4 ทุน มีผู้ได้รับทุนและไปศึกษาต่อ 1 คน ไม่ได้รับทุน 2 คน อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 คน
2. ทุนส าหรับบุคคลท่ัวไป 2 ทุน ไม่มีผู้มีสิทธิรับทุน

ปีงบประมาณ ผู้สมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกจากรมอนามัย ผู้ได้รับทุน
1 1 1

2. ทุนส าหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง
1 1 1

1 1 1

3 1 0

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2560

2561 1. ทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ
2. ทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ

3. ทุนส าหรับผู้ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการ

3. ทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ

4. ทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ

ประเภททุน
1. ทุนส าหรับผู้บริหาร

3.2 (ทุนฝึกอบรม) ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ


