
 

ิสำนาีราง 
 
 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

รื่อง  รับสมัครคัดลือกบุคคลพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พื่อพัฒนาประทศ ิStrategy-basedี  
฿นรูปบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎  

- - - - - - - - - - - - - - - -    
 

 ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการคัดลือกบุคคลพืไอรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พืไอพัฒนาประทศ 
ิStrategy-basedี ฿นรูปบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎ ฉะนัๅน อาศัย
อำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ.  

วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน
พืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 ํ. ทุนที่รับสมัครสอบ  จำนวน ๏ กลุม  รวม  ํ๐  ทุน   
 (รายละอียดของทุนตละหนวยตามอกสารนบทຌาย ํ) 

 

 ๎.   ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

  ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการ฿นสวนราชการทีไ ก.พ. กำหนด ป็นระยะวลา ๎ ปี 
  ๎.๎   กรณีผูຌรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือยุติการศึกษา หรือเมสำรใจการศึกษาตามวลาทีไ
กำหนด หรือเมขຌาปฏิบัติราชการ฿นสวนราชการทีไ ก.พ. กำหนด หรือปฏิบัติราชการเมครบกำหนดตามทีไสัญญา หรือ 

ผลการประมินความกຌาวหนຌาครงการ฿นระยะวลา ํ๎ ดือนรกอยู฿นระดับ ตไำกวาดี  หรือเมผานการประมิน 

ชวงทดลองปฏิบัติราชการ ผูຌรับทุนจะตຌองจายคืนงินทุนทาทีไเดຌรับเปละบีๅยปรับตามทีไกำหนด฿นสัญญารับทุน 

  ๎.๏  ผูຌเดຌรับทุนเมมีสิทธิปลีไยนสวนราชการชด฿ชຌทุน 
 

 ๏.   คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือกพื่อรับทุน 

  ๏.ํ  ป็นผูຌทีไกำลังศึกษาระดับปริญญาท฿นหลักสูตรปกติ ิFull-timeี ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด
฿นสถาบันการศึกษา฿นตางประทศ ทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ฿หຌบรรจุขຌารับราชการเดຌ ดยจะตຌองสำรใจการศึกษาตัๅงต
วันทีไ ํ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๏ – ๏ํ มกราคม ๎๑๒๐ 

  ๏.๎  จะตຌองจัดทำขຌอสนอรายละอียดครงการตามกรอบทีไสวนราชการกำหนดเวຌ 
  ๏.๏  ป็นผูຌเมมีภาระผูกพัน฿นการปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน฿ด โ ทัๅงสิๅน 

  ๏.๐  มีผลการศึกษาละความประพฤติดีสมไำสมอ 

  ๏.๑  เมป็นขຌาราชการ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจຌางของทางราชการ หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ หรือพนักงาน฿นลักษณะดียวกันทีไรียกชืไออยางอืไน 

 

 
 



 ๎ 

 ๐.   สถาบันการศึกษาของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

  สถาบันการศึกษาทีไศึกษาจะตຌองป็นสถาบันการศึกษาทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ละมีความดดดน
ทางวิชาการ฿นสาขาวิชานัๅน โ ดยป็นสถาบันการศึกษาทีไเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นลำดับตຌนของประทศทีไศึกษา หรือ
จากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาทีไเดຌรับการยอมรับละมีมาตรฐานสากล ทัๅงนีๅ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. ละ 

สวนราชการหในชอบรวมกัน 

 ๑. การรับสมัครคัดลือก 

  ๑.ํ  รับสมัครตัๅงตบัดนีๅถึงวันที ่๑ พฤศจิกายน ๎๑๒๎ 

  ๑.๎  ผูຌทีไประสงค์จะสมัครตຌองตรียมอกสาร฿นรูปบบเฟล์ PDF กอนการสมัคร ดังนีๅ 
    ิํี หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา ซึไงรับรองวากำลังศึกษาอยู฿นสถาบันการศึกษา
นัๅน โ ละคาดวาจะสำรใจการศึกษาภาย฿นระยะวลาทีไ ก.พ. กำหนด 

    ิ๎ี สำนาปริญญาบัตรละสำนาระบียนสดงผลการรียน ิTranscript of Recordsี 
ระดับปริญญาตรี 
    ิ๏ี สำนาระบียนสดงผลการรียน ิTranscript of Recordsี ระดับปริญญาท  
฿นทุกภาคการศึกษาทีไผานมา 
     ฿นกรณีทีไศึกษาดยการทำวิจัย ิby researchี ระดับปริญญาท หรือกำลัง 
ทำวิทยานิพนธ์ ฿หຌตรียมหลักฐานการลงทะบียนรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน รวมทัๅงหัวขຌอวิทยานิพนธ์  หรือหัวขຌอ
วิจัย หรือบทคัดยอ ิAbstractี หรือครงรางวิทยานิพนธ์ 
    ิ๐ ี หนั งสื อรับรองจากอาจารย์ทีไ ปรึกษา ิRecommendationี ตามบบฟอร์มทีไ  
สำนักงาน ก.พ. กำหนด จำนวน ๎ ทาน รวม ๎ ฉบบั 

    ิ๑ี สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำนาหนังสือดินทาง 
    ิ๒ี ขຌอสนอครงการนวัตกรรมทีไนำสนอพืไอพิจารณา จำนวน ํ ชุด ิตามบบฟอร์มทีไ 
สำนักงาน ก.พ. กำหนดี ดยจะตຌองสนอครงการทีไสอดคลຌองกับกรอบครงการของหนวยทุนทีไสมัคร 
    ิ๓ี ผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางการศึกษา  จำนวน ํ ชุด ิถຌามีี 
    ิ๔ี สำนาอกสารอืไน โ ชน สำนา฿บปลีไยนชืไอ – นามสกุล ป็นตຌน ิถຌามีี 
  ๑.๏  ผูຌทีไประสงค์จะสมัคร จะตຌองดำนินการดังนีๅ 
    ิํี ดำนินการสมัครเดຌทีไ www.ocsc.go.th/scholarship หัวขຌอ ทุนสำหรับบุคคล
ทัไวเป  หัวขຌอยอย ทุนอืไน โ  ละลือก ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พืไอพัฒนาประทศ ิStrategy-basedี  
฿นรูปบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎  จากนัๅนลือก สมัครคัดลือก  

    ิ๎ี ลงทะบียนสรຌางบัญชีผูຌ฿ชຌงาน ิRegister Accountี ดยลือก สรຌางบัญชีผูຌ฿ชຌงาน  

ิสำหรับผูຌทีไยังเมคยสรຌางบัญชีผูຌ฿ชຌงาน ฿นระบบลงทะบียนกลางของสำนักงาน ก.พ.ี 
    ิ๏ี ขຌาสูระบบ ิLog inี ฿นหนຌาวใบเซต์ระบบลงทะบียนกลาง ิhttp://register.ocsc.go.th) 

ดย฿ชຌ username ละ password ตามทีไเดຌลงทะบียนเวຌ 

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


 ๏ 

    ิ๐ี ลือก สมัครพืไอขอรับทุนทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พืไอพัฒนาประทศ ิStrategy-

basedี ฿นรูปบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปี ๎๑๒๎  กรอกขຌอมูลผานระบบรับสมัคร฿หຌครบถຌวนละ
กด Submit 

    ิ๑ี Upload อกสารการสมัครตามขຌอ ๑.๎ ฿หຌครบถຌวน จากนัๅน฿หຌผูຌสมัครตรวจสอบ
ความถูกตຌองของขຌอมูลละอกสารกอนทีไจะสงขຌอมูลขຌาสูระบบ ิPublishี 
         มื่อสงอกสารการสมัครขຌาสูระบบ ิPublishี ลຌว จะเมสามารถกຌเขอกสาร 

การสมัคร฿ด โ เดຌทัๅงสิๅน กรณีผูຌสมัครประสงค์จะกຌเขอกสารการสมัคร จะตຌองยกลิกอกสารดิมละดำนินการ 
Upload อกสารการสมัคร฿หมทานัๅน 

         การสมัครจะสมบูรณ์กใตอม่ือผูຌสมัครสงอกสารการสมัคร ิPublishี ตามขຌอ ๑.๎  
ขຌาสูระบบลຌวทานัๅน 

  ๑.๐ สำนักงาน ก.พ. จะตรวจสอบความถูกตຌองละครบถຌวนของอกสารละหลักฐานของ
ผูຌสมัคร ิมิ฿ชการตรวจสอบคุณสมบัติของผูຌสมัครี ละจຌงผลการตรวจสอบ฿หຌผูຌสมัครทราบทางระบบรับสมัคร ภาย฿น 
๏ วันทำการ หลังจากวันสมัคร กรณีผูຌสมัครเมเดຌรับการจຌงผลภาย฿นวลาทีไกำหนด ปรดติดตอดยตรงทางทรศัพท์ 
หมายลข ์ ๎๑๐๓ ํ๕๑๑ ภาย฿นวันละวลาทำการ 
    การสมัครจะถือวันทีไสงอกสารการสมัครขຌาสูระบบ ิPublishี ป็นสำคัญ ทัๅงนีๅ อกสาร
การสมัครที่สง ิPublishี หลังวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๎๑๒๎ วลา ๎๐.์์ น. ตามวลา฿นประทศเทย  
จะเมเดຌรับการพิจารณา 
  ๑.๑  กรณีทีไผูຌสมัคร Upload อกสารละหลักฐานเมครบถຌวน หรือเมถูกตຌอง สำนักงาน ก.พ. 
จะเมรับพิจารณา หากผูຌสมัครดังกลาวยังประสงค์จะสมัครคัดลือกพืไอรับทุน จะตຌองยกลิกอกสารการสมัครดิม ดย
ผูຌสมัครสามารถยกลิกการสมัครดิมเดຌทีไ http://register.ocsc.go.th ดยขຌาสูระบบ ิLog inี ลือกหัวขຌอ ประวัติ
หลักสูตร  หัวขຌอยอย ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พืไอพัฒนาประทศ ิStrategy-basedี ฿นรูปบบของทุนสนับสนุน
นวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๎  ลือก ยกลิกอกสารการสมัคร  ละดำนินการ Upload 

อกสารการสมัคร฿หม 
  ๑.๒  การสมัครคัดลือกตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ ละรับรอง
ความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละทีไกຌเขพิไมติม 
ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ 

จຌาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓ 
  

 ๒. การดำนินการคัดลือก 

  ๒.ํ  ก.พ. ตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับ 

ทุนลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 

   ๒.๎   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ ตงตัๅงคณะกรรมการประมิน
ความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนดຌวยวิธีการพิจารณาอกสารของผูຌสมัครคัดลือก ละคณะกรรมการประมิน
ความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนดຌวยวิธีการสัมภาษณ์ 



 ๐ 

   ๒.๏   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ กำหนดวัน วลา ทีไจะประมินความ
หมาะสมละ/หรือสัมภาษณ์ วางระบียบละวิธีการคัดลือก ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครละ 

ปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการดำนินการคัดลือกทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร 
   ๒.๐   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขัน 

ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 ๓.  การคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

   ๓.ํ การคัดลือกจะ฿ชຌวิธีการประมินความหมาะสม฿นการรับทุน ดังนีๅ 
    ิํี การกลัไนกรองอกสารผูຌสมัครละครงการนวัตกรรม 

    คณะกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนดຌวยวิธีการพิจารณาอกสาร
ของผูຌสมัครคัดลือก จะกลัไนกรองผูຌสมัครจาก฿บสมัครละอกสารการสมัคร พืไอคัดลือกครงการของผูຌสมัครทีไเดຌ
คะนนสูงสุดเวຌจำนวน ๑ ทา ของจำนวนทุนตละหนวย ดยพิจารณาจากขຌอมูลตอเปนีๅ 
          ิํ.ํี ขຌอมูลสวนบุคคล ชน ประวัติการศึกษา ผลงานทางวิชาการ ประยชน์ของ
วิชาทีไศึกษา อันดับของสถาบันการศึกษาทีไผูຌสมัครกำลังศึกษา ป็นตຌน 

          ิํ.๎ี ขຌอสนอครงการนวัตกรรม ชน ทิศทางความตຌองการกำลังคนของ 

สวนราชการ/หนวยงานทีไ ก.พ. กำหนด ความสามารถ฿นการดำนินการ฿หຌกิดผลอยางป็นนัยสำคัญภาย฿นวลา 

ทีไกำหนด ความป็นเปเดຌ฿นการนำเป฿ชຌกับราชการ/หนวยงานทีไ ก.พ. กำหนด ระดับของความป็นนวัตกรรม 
ผลกระทบของนวัตกรรม ความยัไงยืนละความคุຌมคาของนวัตกรรม ป็นตຌน 

    ิ๎ี การประมินความหมาะสมละ/หรอืสัมภาษณ์ 

          ิ๎.ํี ผูຌทีไผานการกลัไนกรองอกสารผูຌสมัครละครงการนวัตกรรมตาม ิํี จะตຌอง
ขຌารับการประมินความหมาะสมละ/หรือสัมภาษณ์ดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ ตามวลาทีไคณะกรรมการ
ดำนินการคัดลือก กำหนด ผานชองทางการสืไอสารระยะเกล ิTelecommunicationี หากผูຌมีสิทธิขຌารับ 

การประมินเมขຌารับการประมินความหมาะสมละ/หรือสัมภาษณ์฿นวันละวลาทีไกำหนด จะถือวาสละสิทธิ 
฿นการขຌารับการคัดลือก 

           ิ๎.๎ี การประมินความหมาะสมละ/หรือสัมภาษณ์ ตามขຌอ ิ๎.ํี จะพิจารณา
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ชน ความสามารถละพืๅนฐานความรูຌทีไจะปฏิบัติงาน ความตัๅง฿จจริงละทัศนคติตอ 

การรับทุนพืไอปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม  
ชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ ละประยชน์ทีไสวนราชการจะเดຌรับจากครงการนวัตกรรม ป็นตຌน 

           ิ๎.๏ี ผูຌเดຌรับการคัดลือกตຌองเดຌคะนนการประมินความหมาะสมละ/หรือ
สัมภาษณ์พืไอรับทุนเมนຌอยกวารຌอยละ ๓์ ละเดຌคะนนประมินความหมาะสมละ/หรือสัมภาษณ์สูงสุด 

ลงมาตามลำดับทาจำนวนทุนทีไกำหนด 

   ๓.๎ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน 

   ๓.๏ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะ 

รับทุนภาย฿นระยะวลา ๏ ดือน นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน



 ๑ 

ละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไเดຌคะนน฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅนป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ทัๅงนีๅ ณ วันทีไ 
ทำสัญญารับทุน ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทนจะตຌองมีสถานะป็นผูຌ ทีไกำลังศึกษาระดับปริญญาท฿นหลักสูตรปกติ  
ิFull-timeี ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด฿นสถาบันการศึกษา฿นตางประทศ ทีไ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ฿หຌบรรจุขຌารับราชการเดຌ 
ตามทีไเดຌยืไนสมัครเวຌ฿นระบบรับสมัคร 

  ๓.๐ ทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัคร หรือเมมีผูຌ เดຌรับทุน หรือมีผูຌ เดຌรับทุน เมครบตามจำนวน 
คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌทีไผานการคัดลือก฿นบัญชีทุนหนวยอืไนป็น 

ผูຌเดຌรับทุนทน หรือจัดสรรทุนทีไหลือ฿หຌกหนวยทุนอืไนทีไมีผูຌผานการคัดลือก฿นบัญชีตามกณฑ์ทีไ ก.พ. กำหนด 
 

  ๔.  การประกาศรายชื่อผูຌสมัครคัดลือก ละรายชื่อผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสม 

      สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครคัดลือก ฿นวันที่ ํ๏ พฤศจิกายน ๎๑๒๎ ละจะประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสม ฿นวันที่ ๒ ธันวาคม ๎ ๑๒  ๎ทางวใบเซต์ http://www.ocsc.go.th/scholarship 
 

 ๕.  การรายงานตัวละการอบรม 

  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
 

 ํ์. การทำสัญญา 

       ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ฿นภาคการศึกษาสุดทຌาย
ของการศึกษาระดับปริญญาท ฿นหลั กสูตร สาขาวิชา ละสถาบันการศึกษาทีไ ฿ชຌสมัครคัดลือกพืไ อรับทุน  
ดยสำนักงาน ก.พ. จะจຌงสถานทีไทำสัญญา฿หຌทราบ฿นภายหลัง 
   

 ํํ. การรับงินทุน 

  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ดยจะเดຌรับงินตามวิธีการจายงินทุนทีไ 
ก.พ. กำหนด ดยมีรูปบบละตัวอยางการจายงินทุนตามอกสารนบ ๎ 
 

 ํ๎. การบรรจุผูຌรับทุนขຌารับราชการ 
  สวนราชการจะตຌองบรรจุผูຌรับทุน฿นตำหนงทีไกำหนดซึไงสอดคลຌองตามคุณวุฒิของผูຌรับทุน 

฿นอกาสรก 
 

 ํ๏. การกำกับดูล 

  สวนราชการจะตຌองจัดทำผนกำกับดูลผูຌรับทุนพรຌอมกำหนดตัวชีๅวัดพืไอการติดตามครงการ
ของผูຌรับทุนละรายงานผนดังกลาวละผลการดำนินครงการของผูຌรับทุน฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบทุก ๒ ดือน 
 

 ํ๐. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

  ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ 
  ิํี เมสำรใจการศึกษาตามระยะวลาทีไ ก.พ. กำหนด 

  ิ๎ี หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัวหรือการบรรจุขຌารับราชการ 
  ิ๏ี เมทำสัญญา฿นระยะวลาตามทีไ สำนักงาน ก.พ. กำหนด 

  ิ๐ี เมประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

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


 ๒ 

  ิ๑ี ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสีย หรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

  ิ๒ี ขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครพืไอรับทุน 

  ิ๓ี เมปฏบิัติตามงืไอนเข฿นสัญญา 
  ิ๔ี ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน ํ ปี 
 

 

 ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๎๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๎๑๒๎ 

 
 

ิลงชืไอี                พัชรภากร  ทวกุล 
 

 (หมอมหลวงพัชรภากร  ทวกุล) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน  
ลขาธิการ ก.พ. 

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



 

รายละอียดหนวยทุนสนับสนนุยทุธศาสตร์พ่ือพัฒนาประทศ ิStrategy-basedี ฿นรูปบบของทุนสนับสนนุวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  256โ 

 

กลุมที่ ํ  คอมพิวตอร์ทีไกีไยวกับความปลอดภัยเซบอร/์ทคนลยีสารสนทศทีไกีไยวกับความปลอดภัยเซบอร/์คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีิจิทัล/AI/Data Science 

 

หนวยทุนที ่ สวนราชการ กรอบครงการ ตำหนงท่ีจะบรรจุ จำนวน
ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

ํ สำนักขาวกรองหงชาต ิ
 

ครงการพัฒนาระบบ
ปัญญาประดิษฐ์พืไอการ
วิคราะห์ละชืไอมยง
ขຌอมูลอัตนมัต ิ

นักการขาว ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชา Data Science  

 หรือ Data Analytics 

๎ สำนักขาวกรองหงชาต ิ ครงการพัฒนาระบบป้องกัน
ภัยคุกคามทางเซบอร ์

นักการขาว ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชา Cyber Security/ 

 Computer Security/ Information Security/  

 Advanced Security & Digital Forensics หรือ Software  

 and Systems Security 

๏ สำนักงานสภาพัฒนา 
การศรษฐกิจละ 

สังคมหงชาต ิ

ครงการพัฒนาระบบขຌอมูล
ขนาด฿หญ ิBig Dataี พืไอ
การขับคลืไอนยุทธศาสตร์
ชาติละการปฏิรูปประทศ 

นักวิคราะห์นยบายละผน ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชา Data Science/  

 คอมพิวตอร์ หรือสถิติศาสตร ์

๐ สำนักงานสภาพัฒนา 
การศรษฐกิจละ 

สังคมหงชาต ิ

ครงการพัฒนาระบบ
รายงานอจัฉริยะพืไอการ
บริหารงาน ิBusiness 

Intelligence Dashboardี 
ดຌานศรษฐกิจละสังคมของ
ประทศ 

นักวิชาการคอมพิวตอร์ ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชาวิศวกรรม 

 คอมพิวตอร์ หรือ คอมพิวตอร ์

 

 

 

อกสารนบทา้ย แ 

 



๎ 

 

 

รายละอียดหนวยทุนสนับสนนุยทุธศาสตร์พ่ือพัฒนาประทศ ิStrategy-basedี ฿นรูปบบของทุนสนับสนนุวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  256โ 

 

กลุมที่ ํ  คอมพิวตอร์ทีไกีไยวกับความปลอดภัยเซบอร/์ทคนลยีสารสนทศทีไกีไยวกับความปลอดภัยเซบอร/์คอมพิวตอร์/ทคนลยีสารสนทศ/ทคนลยดีิจิทัล/AI/Data Science 

 

หนวยทุนที ่ สวนราชการ กรอบครงการ ตำหนงท่ีจะบรรจุ จำนวน
ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม 
 

กิจกรรมการขยายครงขาย
อินทอร์นใตความรใวสูง฿หຌ
ครอบคลุมทัไวประทศ พืไอ
สนับสนุนการพัฒนา
ศรษฐกิจภาย฿นประทศ 
ภาย฿ตຌครงการยกระดับ
ครงสรຌางพืๅนฐานพืไอ
ขับคลืไอนศรษฐกจิของ
ประทศ 

นักวิชาการคอมพิวตอร์ ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์
 คอมพิวตอร/์ วิศวกรรมคอมพิวตอร์ละสารสนทศศาสตร์  
 หรือ คอมพิวตอร์  
 

 
กลุมที่ ๎  การบริหารจัดการนๅำ/การบริหารจัดการสิไงวดลຌอม/การบริหารจัดการมลพิษ อาทิ นๅำสีย อากาศ ขยะ สารคมี฿นภาคกษตร/การบรหิารจัดการภัยพิบัติ/การบริหารจดัการอุทกภัย 

 

หนวยทุนที ่ สวนราชการ กรอบครงการ ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

๒ กรมประมง 
 

ครงการพัฒนาการทำการ
ประมงพืไออนุรักษส์ัตว์
ทะลลีๅยงลูกดຌวยนม 

นักวิชาการนักวิชาการประมง ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชาการบริหารจัดการ 
 ทรัพยากรประมง 
 

 

 

อกสารนบทา้ย แ 



๏ 

 

 
รายละอียดหนวยทุนสนับสนนุยทุธศาสตร์พ่ือพัฒนาประทศ ิStrategy-basedี ฿นรูปบบของทุนสนับสนนุวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  256โ 

 

กลุมที่ ๎  การบริหารจัดการนๅำ/การบริหารจัดการสิไงวดลຌอม/การบริหารจัดการมลพิษ อาทิ นๅำสีย อากาศ ขยะ สารคมี฿นภาคกษตร/การบรหิารจัดการภัยพิบัติ/การบริหารจดัการอุทกภัย 

 

หนวยทุนที ่ สวนราชการ กรอบครงการ ตำหนงท่ีจะบรรจุ จำนวน
ทุน 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

๓ กรมประมง 
 

ครงการศึกษาการบริหาร
จัดการมลพิษจากการ฿ชຌ
สารคมี฿นภาคการพาะลีๅยง
สัตวน์ๅำจืด 

นักวิชาการนักวิชาการประมง ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
 สิไงวดลຌอม 
 

๔ กรมสงสรมิการ
ปกครองทຌองถิไน 

ครงการพิไมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะมลูฝอย
ขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

นักวิคราะห์นยบายละผน ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชานยบายสิไงวดลຌอม 

 หรือ การบริหารจดัการสิไงวดลຌอม 
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ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

๕ กรมอนามัย 
 

ครงการนวัตกรรมการดูล
สงสริมสุขภาพผูຌสูงอายุ ๐.์ 
สูสังคมสูงวัยเทยชะลอวัย
อยางยัไงยืน 

นักวิคราะห์นยบายละผน ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชา Gerontology 
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หนวยทุนที ่ สวนราชการ กรอบครงการ ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

ํ์ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหาร
ละยา 
 

การศึกษาพืไอจัดตัๅงระบบ
สงสริมผลิตภัณฑ์ครืไองมือ
พทย์ของประทศเทย 

ภสัชกร ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชาภสัชศาสตร ์

ํํ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหาร
ละยา 
 

ครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามความปลอดภัยจาก
การรักษาดຌวยผลิตภัณฑ์
การพทย์ขัๅนสูงละ 

นวทางการจัดทำผนการ
จัดการความสีไยงของ
ผลิตภัณฑ์หลังเดຌรับการ
อนุมัติทะบียนตำรับยา 

ภสัชกร ํ - จบการศึกษา฿นระดับปรญิญาตรสีาขาวิชาภสัชศาสตร์ ละ 

- กำลังศึกษา฿นระดบัปริญญาทสาขาวิชา Regulatory  

 Science 

ํ๎ สำนักงาน ก.พ. ครงการการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐพืไอรองรับสังคม
สูงอายุ 

นักทรัพยากรบุคคล ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชาศรษฐศาสตร/์  
 ศรษฐศาสตร์รงงาน/ ศรษฐศาสตรส์วัสดิการสังคม/  
 ศรษฐศาสตรส์วัสดิการ/ Gerontology/ การพัฒนา 
 ทรัพยากรมนุษย์ทีไนຌนการศึกษาประชากรสูงวัย  
 ิGerontologyี 
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หนวยทุนที ่ สวนราชการ กรอบครงการ ตำหนงท่ีจะบรรจุ 
จำนวน

ทุน 
คุณสมบัติฉพาะของผูຌสมัคร 

ํ๏ กรมควบคุมรค 
 

ครงการการพัฒนานวัตกรรม
รูปบบการจຌงตือนการพลัด
ตกหกลຌม฿นผูຌสูงอายุ 

นักวิชาการสาธารณสุข ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์

ํ๐ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 

ครงการการพัฒนาประทศ
เทย฿หຌป็นอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพบบครบวงจร 

นักวิชาการสาธารณสุข ํ - กำลังศึกษา฿นระดับปริญญาทสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 ทางศรษฐศาสตรส์าธารณสุข ทางวิจัยละสถิตสิาธารณสุข  
 หรือทางการจัดการระบบสุขภาพ 

 

 

อกสารนบทา้ย แ 



1 

 

อกสารนบ แ 

รูปบบละตัวอยางการจายงินทุน 

 

ิํี อัตราการจายงินทุน 

คำนวณดังนีๅ  ๕์ % Xอัตรากลางคา฿ชຌจายประจำปี X ระยะวลาทีไทำสัญญาปฏิบัติ
ราชการชด฿ชຌทุน 

ิอัตรากลาง หมายถึง อัตราคา฿ชຌจายฉลีไยของสหรัฐอมริกา ยุรป ออสตรลีย ละญีไปุຆนี 

ิ๎ี วิธีการจายงินทุน 

จายป็นงินกຌอนมืไอทำสัญญา จำนวน ๕์์,์์์ บาท สวนทีไหลือบงจายรายปีตาม
ระยะวลาการชด฿ชຌทุน ดยคำนึงถึงความกຌาวหนຌาของครงการทีไสนอ฿นรอบปีทีไผานมา ทัๅงนีๅ กำหนดสัดสวน
การจายงินตามผลการประมินผลความกຌาวหนຌาของครงการ ดังนีๅ 

 

ผลการประมิน สัดสวนการจายงินทุนสำหรับตละงวด 

ดีดน ํ์์ % 

ดี ๓๕ % 

ตไำกวาดี ์ % 

 

หมายหตุ  ระดับของผลการประมินความสำรใจ 

 ํ. ดีดน  ๕์ – ํ์์ % ิผลงานป็นเปตามปງาหมายทีไกำหนดเวຌทัๅง฿นมิติดຌานคุณภาพละวลาี 
 ๎. ดี   ๔์ – ๔๕ % ิผลงานอยู ฿นระดับทีไยอมรับเดຌ  ตยังเม ป็นเปตามปງาหมาย 

ทีไกำหนดเวຌทัๅง฿นมิติดຌานคุณภาพละวลาี 
 ๏. ตไำกวาดี  ตไำกวา ๔์ %  ิผลงานตไำกวาปງาหมายทีไเดຌกำหนดเวຌทัๅง฿นดຌานคุณภาพละมิติ
ของวลาี 
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ตัวอยางการบิกจาย 

 อัตราการจายงินทุน = ๕์ % X อัตรากลางคา฿ชຌจายประจำปี X ระยะวลาทีไทำสัญญาปฏิบัติ
ราชการชด฿ชຌทุน 

= ๕์ % X ํ,๎๕์,์์์ X ๎ 

= ํ,๎๕์,์์์ บาท 

การบิกจาย  วันทำสัญญา  ๕์์,์์์ บาท 

สวนทีไหลือ   ๓๕์,์์์ บาท  บงจาย ดังนีๅ 

 

ผลการประมิน สัดสวนการจายงินทุน การจายงินทุน 

สิๅนปีทีไ ํ สิๅนปีทีไ ๎ 

ดีดน ํ์์ % ๏๓๕,์์์ ๏๓๕,์์์ 

ดี ๓๕ % ๎๔ํ,๎๕์ ๎๔ํ,๎๕์ 

ตไำกวาดี ์ % - - 

 

 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ  


