
 ๑ 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข�งขันและคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเล�าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล 
ตามความต$องการของกระทรวง กรม หรือหน�วยงานของรัฐ 

 

เรื่อง  รายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร$
เพ่ือพัฒนาประเทศ (Strategy-based)  

ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

 ตามท่ีได�มีประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือก 
บุคคลเพ่ือรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร$เพ่ือพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรม 
ภาครัฐ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล�ว  นั้น 
 
 อาศัยความตามข�อ ๖.๒ แหBงประกาศฉบับดังกลBาว คณะกรรมการดําเนินการสอบแขBงขัน 
และคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนเลBาเรียนหลวง และทุนรัฐบาลตามความต�องการของกระทรวง กรม หรือ
หนBวยงานของรัฐ จึงขอประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร$เพ่ือพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรม 
ภาครัฐ ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สําเนา) 



 ๒

 
กลุ�มท่ี ๑  คอมพิวเตอร(ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยไซเบอร(/เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยไซเบอร(/ 
            คอมพิวเตอร(/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Science 
 
หน�วยทุนท่ี ๑ 
 
 

ตามความต�องการของสํานักขBาวกรองแหBงชาติ 

กรอบโครงการ โครงการพัฒนาระบบปFญญาประดิษฐ$เพ่ือการวิเคราะห$และเชื่อมโยงข�อมูล 

                  อัตโนมัติ  

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักการขBาว 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

ไมBมีผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินฯ 
 
หน�วยทุนท่ี ๒ 
 
 

ตามความต�องการของสํานักขBาวกรองแหBงชาติ 

กรอบโครงการ โครงการพัฒนาระบบปLองกันภัยคุกคามทางไซเบอร$                   

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักการขBาว 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

ไมBมีผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินฯ 
 
หน�วยทุนท่ี ๓ 
 
 

ตามความต�องการของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ 

กรอบโครงการ โครงการพัฒนาระบบข�อมูลขนาดใหญB (Big Data) เพ่ือการขับเคลื่อน 
                   ยุทธศาสตร$ชาติและการปฏิรูปประเทศ                   

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักวิเคราะห$นโยบายและแผน 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

๓ นางสาวสุมนา แพรเมือง 
 
 



 ๓

 
กลุ�มท่ี ๑  คอมพิวเตอร(ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยไซเบอร(/เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยไซเบอร(/ 
            คอมพิวเตอร(/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล/AI/Data Science 
 
หน�วยทุนท่ี ๔ 
 
 

ตามความต�องการของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ 

กรอบโครงการ โครงการพัฒนาระบบรายงานอัจฉริยะเพ่ือการบริหารงาน  
                  (Business  Intelligence Dashboard) ด�านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                                     

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักวิชาการคอมพิวเตอร$ 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

ไมBมีผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินฯ 
 
หน�วยทุนท่ี ๕ 
 
 

ตามความต�องการของสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กรอบโครงการ กิจกรรมการขยายโครงขBายอินเทอร$เน็ตความเร็วสูงให�ครอบคลุมท่ัวประเทศ  

                  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต�โครงการยกระดับ 

                  โครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ                                     

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักวิชาการคอมพิวเตอร$ 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

ไมBมีผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔

 
กลุ�มท่ี ๒  การบริหารจัดการน้ํา/การบริหารจัดการส่ิงแวดล$อม/การบริหารจัดการมลพิษ อาทิ น้ําเสีย อากาศ  
            ขยะ สารเคมีในภาคเกษตร/การบริหารจัดการภัยพิบัติ/การบริหารจัดการอุทกภัย 
 
หน�วยทุนท่ี ๖ 
 
 

ตามความต�องการของกรมประมง 

กรอบโครงการ โครงการพัฒนาการทําการประมงเพ่ืออนุรักษ$สัตว$ทะเลเลี้ยงลูกด�วยนม                                     

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักวิชาการประมง 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

ไมBมีผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินฯ 
 
หน�วยทุนท่ี ๗ 
 
 

ตามความต�องการของกรมประมง 

กรอบโครงการ โครงการศึกษาการบริหารจัดการมลพิษจากการใช�สารเคมีในภาคการเพาะเลี้ยง 

                  สัตว$น้ําจืด                                      

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักวิชาการประมง 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

๒ นายหลักชัย กตเวทีธรรม 
 
หน�วยทุนท่ี ๘ 
 
 

ตามความต�องการของกรมสBงเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

กรอบโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค$กรปกครอง 

                   สBวนท�องถ่ิน                                      

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักวิเคราะห$นโยบายและแผน 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

๑ นางสาวพรพิมล ศิริพนาโรจน$ 

๔ นางสาวณัฐพร กันพิพิธ 
 



 ๕

 
กลุ�มท่ี ๓  การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและสังคมผู$สูงอายุ 
 
หน�วยทุนท่ี ๙ 
 
 

ตามความต�องการของกรมอนามัย 

กรอบโครงการ โครงการนวัตกรรมการดูแลสBงเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ ๔.๐ สูBสังคมสูงวัยไทยชะลอวัย  

                   อยBางยั่งยืน                   

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักวิเคราะห$นโยบายและแผน 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

ไมBมีผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินฯ 
 
หน�วยทุนท่ี ๑๐ 
 
 

ตามความต�องการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรอบโครงการ โครงการพัฒนาระบบสBงเสริมผลิตภัณฑ$เครื่องมือแพทย$ของประเทศไทย                  

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ เภสัชกร 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

ไมBมีผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินฯ 
 
หน�วยทุนท่ี ๑๑ 
 
 

ตามความต�องการของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรอบโครงการ โครงการพัฒนาระบบการติดตามความปลอดภัยจากการรักษาด�วยผลิตภัณฑ$ 

                   การแพทย$ข้ันสูงและแนวทางการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ$ 

                   หลังได�รับการอนุมัติทะเบียนตํารับยา                   

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ เภสัชกร 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

ไมBมีผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินฯ 
 
 



 ๖

 
กลุ�มท่ี ๓  การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและสังคมผู$สูงอายุ 
 
หน�วยทุนท่ี ๑๒ 
 
 

ตามความต�องการของสํานักงาน ก.พ. 

กรอบโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ                  

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักทรัพยากรบุคคล 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

๕ นางสาวลลิตา มีสันทัด 
 
 
หน�วยทุนท่ี ๑๓ 
 
 

ตามความต�องการของกรมควบคุมโรค 

กรอบโครงการ โครงการการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการแจ�งเตือนการพลัดตกหกล�มในผู�สูงอายุ               

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักวิชาการสาธารณสุข 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

ไมBมีผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินฯ 
 
 
หน�วยทุนท่ี ๑๔ 
 
 

ตามความต�องการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรอบโครงการ โครงการพัฒนาประเทศไทยให�เป`นอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร                  

ตําแหนBงท่ีจะบรรจุ นักวิชาการสาธารณสุข 
จํานวน  ๑  ทุน 

 
                  เลขประจําตัวสอบ       ชื่อ – นามสกุล 

ไมBมีผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินฯ 
 
 
 



 ๗

 
 ท้ังนี้ ขอให�ผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุนดังกลBาว ตรวจดู
รายละเอียด วัน และเวลาประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือรับทุน ได�ทางเว็บไซต$ของสํานักงาน ก.พ.  
ท่ี www.ocsc.go.th/scholarship หัวข�อ “ทุนสําหรับบุคคลท่ัวไป” หัวข�อยBอย “ทุนอ่ืนๆ” และเลือก  
“ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร$เพ่ือพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๖     ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    

  (ลงชื่อ)               ธีรยุทธ$  หลBอเลิศรัตน$  
 

                            (นายธีรยุทธ$  หลBอเลิศรัตน$) 
                    ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
สําเนาถูกต�อง 
 

    
 

(นายองอาจ  สินอาภา) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 


