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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

รื่อง  รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพื่อรับทุนฝຄกอบรม 

พื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐ 

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

 

                      ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรม  
พืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐ ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ 

฿นมาตรา ํ๏ ิ๕ี หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของ
รัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัครคัดลือก ละกำหนดวิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน พืไอรับทุน 
ดังตอเปนีๅ 

      ํ. จำนวนทุนที่จัดสรร  
        จำนวน ๕์ ทุน ดยจัดสรร฿หຌกระทรวง/สวนราชการละ ํ๑ ทุน ฿นครงการทีไสนับสนุน 

การขับคลืไอนยุทธศาสตร์ ๎์ ป ๒ ดຌาน ดังนีๅ 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร์ สวนราชการ ครงการ 
ํ การสรຌางความสามารถ 

฿นการขงขัน 
กระทรวงดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม 

การศึกษาละพัฒนาตຌนบบระบบบัญชี
ขຌอมูลกลางภาครัฐ (Government Data 
Catalog) ละระบบนามานุกรม 
(Directory Services) 

๎ การพัฒนาละสริมสรຌาง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
ละนวัตกรรม 

การขับคลืไอนนยบายพืไอป้าหมาย SDGs 

๏ การสรຌางอกาสละ 
ความสมอภาคทางสังคม 

กระทรวงสาธารณสุข การสรຌางความสุขภาวะทาง฿จพืไอป็นผูຌสูงวัย
ทีไมีคุณคาละความสุข 

๐ การสรຌางการติบตบน
คุณภาพชีวิตทีไป็นมิตร
ตอสิไงวดลຌอม 

สำนักงานทรัพยากรนๅำ
หงชาติ 

การพัฒนาระบบจัดการผังนๅำบบอัตนมัติ
พืไอการบริหารจัดการทรัพยากรนๅำทีไยัไงยืน 

๑ การปรับสมดุลละ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

สำนักงาน ก.พ.ร. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการละ
บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 

๒ การปรับสมดุลละ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

สำนักงานลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

การปรับปรุงระบบทคนลยีสารสนทศ
พืไอการประกาศ 

ราชกิจจานุบกษา 
 ซึไงป็นการฝຄกอบรม฿นประทศ ดยมีรูปบบการดำนินการ฿นชัๅนรียนละ/หรือ online 

   

   ิสำนาีาี 



๎ 

 

 ๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

               ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาทำประยชน์฿หຌราชการตามสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา ๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

                 ๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมาทำประยชน์฿หຌกราชการตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงาน ก.พ. 
นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย 

                ๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

                        ๏.ํ ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌมีคุณสมบัติฉพาะตามอกสารนบ ํ  
  ๏.๎ ป็นผูຌทีไเดຌรับมอบหมายงานทีไขับคลืไอนละสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป  
    ๏.๏ หากคยเปศึกษาหรือฝຄกอบรมดຌวยทุนรฐับาล ิก.พ.ี มาลຌว ตຌองกลับมาปฏิบัติราชการลຌว
เมนຌอยกวา ํ ป นับถึงวันกำหนดสงรายชืไอ฿หຌสำนักงาน ก.พ.    

  ๏.๐ มีความรูຌภาษาอังกฤษบืๅองตຌนสำหรับการสืไอสารขัๅนพืๅนฐาน 

  ๏.๑ ป็นผูຌมีระยะวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดการฝຄกอบรมป็นวลา
เมนຌอยกวา ๎ ทา ของระยะวลาทีไเปฝຄกอบรม  

 ๐. การรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ ฿หຌกระทรวง/สวนราชการทีไ เดຌ รับการจัดสรรทุนตามขຌอ ํ ดำนินการรับสมัคร 

ละคัดลือกขຌาราชการ฿นสังกัดทีไมีคุณสมบัติตามทีไประกาศรับสมัครกำหนด จำนวนกระทรวง/สวนราชการละ 
ํ๑ ราย ละคัดลือกสำรองเมกิน ๏ ราย ดยรียงตามลำดับทีไหในวาสมควรเดຌรับทุน 

  ๐.๎  ขຌ า ร าชการพล รื อนสามัญ ทีไ ป ระสงค์ จ ะสมั ครคัด ลื อก ตຌ อง  download  

บบสดงความจำนงสมัครคัดลือก ิ฿บสมัครี ละบบฟอร์มอืไน โ ทีไ฿ชຌ฿นการสมัครทีไวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ทีไ 
www.ocsc.go.th/scholarship หัวขຌอ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ หัวขຌอยอย “ทุนฝຄกอบรม หัวขຌอยอย  
ทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐   

  ๐.๏   อกสาร หลักฐานทีไจะตຌองนำเปยืไนสมัครคัดลือก ณ กระทรวง/สวนราชการทีไเดຌรับ
การจัดสรรทุนตามขຌอ ํ 

   ิํี บบสดงความจำนงสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรม
พืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐ 

   ิ๎ ี  หนังสืออนุญาต฿หຌสดงความจำนงสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญ  
พืไอรับทุนฝຄกอบรมพืไอสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ ิStrategy - basedี ประจำป ๎๑๒๐ จากหัวหนຌา 

สวนราชการตຌนสังกัดตามบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๑ 

   ิ๏ ี หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการจากหัวหนຌาสวนราชการตຌนสังกัด ตามบบฟอร์ม 
สนง. ก.พ. ๑.ํ 

 



๏ 

 

   ิ๐ ี  สำนาบัตรประจำตัว จຌาหนຌาที ไของรัฐ  ละสำนาทะบียนบຌานของ  

ผูຌผานการคัดลือก จำนวนอยางละ ํ ฉบับ 

   ิ๑ี  อกสารอืไน โ ิถຌามีี ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญ
การสมรส ป็นตຌน 

  ๐ .๐  ฿หຌกระทรวง/สวนราชการทีไ เดຌรับการจัดสรรทุนตามขຌอ ํ จຌงรายชืไอผูຌ เดຌรับ 

การคัดลือก ละรายชืไอสำรองเปยังสำนักงาน ก.พ. ดยสงถึง กลุมงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหารละลือกสรร 
สำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 
ภาย฿นวันที่ ๎ํ มกราคม ๎๑๒๑ พรຌอมอกสาร หลักฐานตาง โ ตามขຌอ ๐.๏  

 ๑. วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

  ๑.ํ  สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดลือกจากรายชืไอผูຌเดຌรับการคัดลือก ละรายชืไอสำรองทีไ
กระทรวง/สวนราชการทีไเดຌรับจัดสรรทุนตามขຌอ ํ จຌง ซึไงมีคุณสมบัติครบถຌวนตามทีไกำหนด฿นประกาศรับสมัคร 

  ๑.๎  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน 

      ๒. การจัดสรรทุนพื่อทดทนทุนวาง 
    กรณีมีผูຌสละสิทธิรับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือขาดคุณสมบัติทีไจะรับทุนภาย฿นระยะวลา ๓ 
วันทำการนับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะรียกผูຌทีไอยู฿นบัญชีสำรองทีไอยู฿นลำดับถัดเปพืไอรับทุนทน 

 ๓. การจัดการฝຄกอบรม 

  สำนักงาน ก.พ. จะประสานงานพืไอจัดหลักสูตรฝຄกอบรม฿นสถาบันชัๅนนำทีไมีประสบการณ์
ละความชี ไยวชาญ฿นดຌานตาง โ ภาย฿ตຌกรอบหลักสูตรที ไกำหนด ดยจัดฝຄกอบรมป็นกลุ ม รายละอียด 

ตามอกสารนบ ๎ 

 ๔. การยืนยันการรับทุนละการอบรม 

    ผูຌมีสิทธิรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนดละขຌารับ
การอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

   ๕. การทำสัญญา 

  ๕.ํ  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                         ๕.๎  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองจัดทำขຌอตกลงการรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรมตามบบทีไสำนักงาน 
ก.พ. กำหนด หากผูຌรับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากำหนด 

 ํ์.  งื่อนเขการรับทุน 

       ํ์.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการทีไป็นตຌนสังกัด  

ตามงืไอนเขทีไกำหนด฿นสัญญาการรับทุน  
     ํ์.๎ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐานการเดຌรับอนุญาต฿หຌลาฝຄกอบรมจากหัวหนຌาสวนราชการ

ตຌนสังกัด 

      



๐ 

 

      ํ์.๏ กรณีป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาล ก.พ. ิทุนศึกษาหรือทุนฝຄกอบรมี มากกวา ํ ทุน  
ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง 

  ํ์.๐ ผูຌมีสิทธิรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  
ละหากผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุนลຌว ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากำหนด  

  ํ์.๑ กรณีกระทรวงสละสิทธิรับทุนจะเมสามารถสมัครรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนา
ประทศ ิStrategy – basedี เดຌอีก฿นปงบประมาณถัดเป  

  ํ์.๒ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมหลักสูตรการอบรมรຌอยละ ํ์์  

  ํ์.๓ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมกิจกรรมตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับทุนฝຄกอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 

  ํ์.๔ ผูຌเดຌรับทุนมืไอสำรใจหลักสูตรลຌว จะตຌองจัดทำขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนางาน
ชิงนวัตกรรม฿หຌสำนักงาน ก.พ. ภาย฿น ๏์ วัน หลังจากสิๅนสุดการอบรม ดยป็นงานดีไยวคนละ  ํ ชิๅน ละงานกลุม
กระทรวงละ ํ ชิๅน รายละอียดตามอกสารนบ ๏ 

  ํ์.๕ หากผูຌเดຌรับทุนมิเดຌดำนินการตามขຌอ ํ์.๒ – ํ์.๔ สำนักงาน ก.พ. จะนำเปป็น
ขຌอมูล฿นการประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของสวนราชการทีไผูຌเดຌรับทุนสังกัด฿นปงบประมาณถัดเป 

 

 . ก ร พกถอนก ร หทน 
                        ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณ฿ีด ดังนีๅ 
             ํํ.ํ ป็นผูຌขาดคุณสมบัติตามขຌอ ๏ 

 ํํ.๎ หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                          ํํ.๏ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

 ํํ.๐ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการฝຄกอบรม                   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๎๎  ธันวาคม  พ.ศ. ๎๑๒๐ 

  ิลงชืไอี         ชุติมา  หาญผชิญ 

(นางชุติมา  หาญผชิญ) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



คุณสมบัติของผูຌสมัคร 

ทุนฝຄกอบรมพื่อพัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-based)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ 

************************ 

 

ลำดับ สวนราชการ คุณสมบัติของผูຌสมัคร 

ํ กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  ํ. ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญซึไงดำรงตำหนงประภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิศษ 

๎. ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญทีไพຌนทดลองปฏิบัติหนຌาทีไราชการ
มาลຌว 

๏. มีอายุเมกิน ๐๑ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร 

๐. มีผลการปฏิบัติงานดดดนป็นทีไประจักษ์ ดยมีผลการปฏิบัติ
ราชการ฿นรอบปทีไผานมา฿นตละรอบอยู฿นระดับดีมากขึๅนเป 

๑. ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญทีไมีความสน฿จ฿นการปฏิบัติงานพืไอ
ขับคลืไอนงานตามครงการ “การศึกษาละพัฒนาตຌนบบระบบ
บัญชีขຌอมูลกลางภาครัฐ ิGovernment Data Catalog) ละ
ระบบนามานุกรม ิDirectory Services) 

๎ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยละนวัตกรรม 

ํ. ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ ผูຌดำรงตำหนงประภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิศษ 
ละป็นผูຌปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน฿นสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐทีไป็นหนวยงานตຌนสังกัดเมนຌอยกวา ๎ ป 

๎. หากป็นขຌาราชการพลรือนสามัญระดับปฏิบัติการ จะตຌอง
ปฏิบัติงาน฿นสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐทีไป็นตຌนสังกัด 
มาลຌวเมนຌอยกวา ๎ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร  

๏. หากป็นขຌาราชการพลรือนสามัญระดับชำนาญการ หรือระดับ
ชำนาญการพิศษ ตຌองมีอายุราชการคงหลือเมนຌอยกวา ๑ ป  

๐ . ป็ นผูຌ มี ความสน฿จ฿นการปฏิบั ติ งาน พืไ อขับ คลืไ อนงาน 

ตามครงการภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติละสนับสนุนป้าหมาย 

การพัฒนาทีไยัไงยืน (SDGs) 

๑. ป็นผูຌทีไสวนราชการหในวา มีความสามารถพียงพอ สมควรจะ
เดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความรูຌพิไมขึๅน พืไอทีไจะกลับมาป็นกำลัง
สำคัญของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

๒. หากผูຌสมัครคัดลือกคยเปศึกษาหรือฝຄกอบรมดຌวยทุนรัฐบาล 
ิก.พ.ี มาลຌว ตຌองกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานลຌว       
เมนຌอยกวา ํ ปนับถึงวันปຂดรับสมัคร 

 

อกสารนบ ํ 



-๎- 

 

ลำดับ สวนราชการ คุณสมบัติของผูຌสมัคร 

๏ กระทรวงสาธารณสุข ํ. ขຌาราชการพลรือนสามัญตำหนงประภทวิชาการทีไดำรง
ตำหนงนักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคม
สงคราะห์ ละพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ 
หรือระดับชำนาญการพิศษ  

๎. ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับปฏิบัติการ จะตຌองปฏิบัติราชการ
มาลຌวเมนຌอยกวา ๎ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร  

๏. ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับชำนาญการจะตຌองมีอายุเมกิน 
๑์ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร 

๐. ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับชำนาญการพิศษ จะตຌองมีอายุ 
เมกิน ๑๑ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร   

๑. ขຌาราชการพลรือนสามัญทีไทำหนຌาทีไบริหารจัดการหรือรับผิดชอบ
หลักครงการสรຌางสุขภาวะทาง฿จพืไอป็นผูຌสูงวัยทีไมีคุณคาละ
ความสุข หรือ ปฏิบัติงานดຌานสุขภาพจิตผูຌสูงอายุเมนຌอยกวา ๏ ป 
หรือปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการละประมินผลพืไอขับคลืไอนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๐ สำนักงานทรัพยากรนๅำหงชาติ ํ. ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญ ฿นสังกัดสำนักงานทรัพยากรนๅำ
หงชาติ 

๎. ดำรงตำหนงวิศวกรชลประทาน วิศวกรยธา นักอุทกวิทยา 
นักวิชาการคอมพิวตอร์ ละนักวิคราะห์นยบายละผน 
ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิศษ  

๏. ปฏิบัติราชการ฿นสำนักงานทรัพยากรนๅำห งชาติ มาลຌว 

เมนຌอยกวา ๒ ดือน  
๐. ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับปฏิบัติการ ตຌองบรรจุขຌารับ

ราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร  
๑. ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับชำนาญการ ตຌองมีอายุเมกิน    

๐๑ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร  
๒. ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับชำนาญการพิศษ ตຌองมีอายุ     

เมกิน ๑์ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร   
๓. มีความสน฿จ฿นการปฏิบัติงานพืไอขับคลืไอนงานตามครงการ    

ทีไกำหนดภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 
 

๑ สำนักงาน ก.พ.ร. ํ. ขຌาราชการพลรือนสามัญตำหนงประภทวิชาการทีไดำรง
ตำหนงนักพัฒนาระบบราชการ นักวิชาการคอมพิวตอร์ ละ
นิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการ



-๏- 

 

ลำดับ สวนราชการ คุณสมบัติของผูຌสมัคร 

พิศษ  
๎. ขຌาราชการพลรือนสามัญมีความสน฿จ฿นการปฏิบัติงานพืไอ

ขับคลืไอนงานตามครงการทีไกำหนดภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ 
๏. ขຌาราชการพลรือนสามัญมีความสน฿จละความรูຌพืๅนฐาน฿นดຌาน

ทคนลยีดิจิทัลละการจัดการขຌอมูล 

๒ สำนักงานลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับปฏิบัติการขึๅนเป 

 

************************ 

 



 

รายละอียดกรอบหลักสูตร 

ทุนฝຄกอบรมพืไอพัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-based)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ 

************************ 

 กรอบหลักสูตรทุนฝຄกอบรมพืไอพัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-based)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ ประกอบดຌวย ๐ มดูล ดำนินการ฿นประทศระยะวลารวมลຌวเมกิน  
ํ ดือน ิ๏์ วันี * เดຌก 
  มดูล ํ การปรับละสริมสรຌางความรูຌพืๅนฐาน (Knowledge-based Building) ทัๅงนีๅ  
ประดในการรียนรูຌของมดูล ํ จะมีความตกตางกันเป฿นตละกลุม 

  มดูล ๎ การ฿หຌคำปรึกษาสำหรับขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนางานชิงนวัตกรรม 
(Consultant Service)  

  มดูล ๏ การลกปลีไยนองค์ความรูຌละการนำสนอขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนางาน
ชิงนวัตกรรม (Knowledge Sharing and Project Proposal Presentation)   

  มดูล ๐ การติดตามละประมินผลครงการ (Project Monitoring and Evaluationี 
 

 

หมายหตุ   

ํ. ระยะวลาการดำนินการมดูล ํ - มดูล ๏ จ ด นนก ร นชวง ดอนกมภ พนธ์ - พฤษภ คม 
 มร ย วล รวมกน ม กน ๐ วน ล มจ ป็นตองตดตอกน ๐ วน 

๎. ระยะวลาดำนินการมดูล ๐ จ ด นนก รหลงจ ก มดล  ดยระยะวลาดำนินการป็น 

การตกลงรวมกันระหวางสำนักงาน ก.พ. ละสถาบันการศึกษา/หนวยงาน 

๏. กำหนดการอาจมีการปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อกสารนบ ๎ 



-๎- 

ประดในการรียนรูຌละพัฒนาสำหรับตละยุทธศาสตร์ชาติทีไไดຌรับการจัดสรรทุน 

มดูล ํ การปรับละสริมสรຌางความรูຌพืๅนฐาน (Knowledge-based Building)  
************************ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประดในการรียนรูຌละพัฒนา สวนราชการป้าหมาย 

การสรຌาง
ความสามารถ 

฿นการขงขัน 

ํ. Digital Transformation 

๎. การคิดสรຌางสรรค์ละนวัตกรรม  
๏. การป็นผูຌประกอบการละการทำธุรกิจ Startup  

๐. การสรຌางมูลคาพิไมทางการทองทีไยวละบริการ  
๑. Software Architecture/Public Policy Data 

Analytics/System Thinking 

๒. กรอบธรรมาภิบาลขຌอมูลภาครัฐ ิ Data Governance Framework) 

๓. ประดในการรียนรูຌละพัฒนาอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอ 

การขับคลืไอนครงการ 

กระทรวงดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม 

การพัฒนาละ
สริมสรຌาง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ํ. Digital Transformation 

๎. การคิดสรຌางสรรค์ชิงนวัตกรรม  
๏. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
๐. การจัดการทางวัฒนธรรม  
๑. การขับคลืไอนยุทธศาสตร์ชาติสูการปฏิบัติละป้าหมายการ
พัฒนาทีไยัไงยืน ิSDGs)  

๒. กระบวนการปรับทัศนคติ฿นการปฏิบัติงาน ละการพัฒนา
ทักษะทีไจำป็น฿นการปฏิบัติงานดຌานยุทธศาสตร์ชาติสูการ
ปฏิบัติละป้าหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน   
๓. ประดในการรียนรูຌละพัฒนาอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอ 

การขับคลืไอนครงการ 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยละ
นวัตกรรม 

การสรຌาง 
อกาสละ 

ความสมอภาค
ทางสังคม 

ํ. Digital Transformation 

๎. การคิดสรຌางสรรค์ชิงนวัตกรรม  
๏. ความทาทียม ความสมอภาค ละความยุติธรรม฿นสังคม  
๐. การพัฒนาอยางยัไงยืน  
๑. ประดในการรียนรูຌละพัฒนาอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอ 

การขับคลืไอนครงการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

การสรຌาง 
การติบตบน
คุณภาพชีวิตทีไ
ป็นมิตรตอ
สิไงวดลຌอม 

ํ. Digital Transformation 

๎. การคิดสรຌางสรรค์ชิงนวัตกรรม  
๏. ศรษฐกิจหมุนวียน  
๐. การจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑. ประดในการรียนรูຌละพัฒนาอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอ 

การขับคลืไอนครงการ 

สำนักงานทรัพยากรนๅำ
หงชาติ 



-๏- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประดในการรียนรูຌละพัฒนา สวนราชการป้าหมาย 

การปรับสมดุล
ละพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ํ. Digital Transformation 

๎. การคิดสรຌางสรรค์ชิงนวัตกรรม  
๏. การบริหารชิงกลยุทธ์ 
๐. การพัฒนาองค์กร  
๑. Data Management 

๒. Design Thinking & Business Model Generation 

๓. ประดในการรียนรูຌละพัฒนาอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอ 

การขับคลืไอนครงการ 

สำนักงาน ก.พ.ร. 

การปรับสมดุล
ละพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ํ. Digital Transformation 

๎. การคิดสรຌางสรรค์ชิงนวัตกรรม  
๏. การบริหารชิงกลยุทธ์ 
๐. การพัฒนาองค์กร  
๑. สถาปัตยกรรมองค์กร ิEnterprise Architecture : EA)  

๒. Data Science/ธรรมาภิบาลขຌอมูลภาครัฐ ิData 

Governance) 

๓. การคุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล  
๔. ประดในการรียนรูຌละพัฒนาอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอ 

การขับคลืไอนครงการ 

สำนักงานลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

 

************************ 
 



รูปบบการขียนขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนางานชิงนวัตกรรม 

สำหรับทุนฝຄกอบรมพืไอพัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-based)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๐ 

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

งานดีไยว 

 

นืๅอหา 
นำสนอนวคิด มุมมองของตนองดยการนำความรูຌละประสบการณ์จากการฝຄกอบรม 

มาประยุกต์฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนางานชิงนวัตกรรม ดยขຌอสนอ
ดังกลาวอาจป็นรืไองกีไยวกับนยบาย ระบบ กระบวนการ ขัๅนตอน ทคนิค ทัๅงนีๅ ขຌอสนอดังกลาวอาจมุงนຌน
การปรับปรุงละพัฒนาฉพาะสวนราชการทีไขຌาราชการผูຌรับทุนสังกัด หรือผลกระทบตอภาคราชการ฿น
ภาพรวมกใเดຌ ดยขຌอสนอ ฯ นัๅนจะตຌองป็นสวนหนึไงหรือมีความกีไยวขຌองกับการขับคลืไอนครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ความยาว หนຌากระดาษ A4 จำนวนเมนຌอยกวา ๏ หนຌา ตเมกิน ๑ หนຌา 
 

ตัวอักษร ภาษาเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ํ๒ วຌนบรรทัด Single 

 

รูปบบ  ชืไอรืไอง ชืไอ-นามสกุล ละตำหนงของผูຌรับทุนเวຌทีไหนຌารก 

 

กำหนดสง ภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของการฝຄกอบรม 

  
วิธีสงงาน ผูຌรับทุนจะตຌองสงขຌอสนอ ฯ กลับมายังสำนักงาน ก.พ. ดยผานหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด

ลงนามถึงลขาธิการ ก.พ.  ิเฟล์ขຌอสนอ ฯ ฿นรูปบบเฟล์ Microsoft Word ละ PDF 

สงทีไ E-mail: ses-scholarship@ocsc.go.th) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อกสารนบ ๏ 
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งานกลุม 

นืๅอหา 
นำสนอนวคิด มุมมองของกลุมผูຌรับทุนฝຄกอบรม฿นตละกลุมดยการนำความรูຌละ

ประสบการณ์จากการฝຄกอบรมมาประยุกต์฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอการปรับปลีไยนหรือพัฒนา
งานชิงนวัตกรรม ดยขຌอสนอดังกลาวจะตຌองกีไยวขຌองกับจทย์ครงการของสวนราชการทีไเดຌรับการจัดสรร
ทุนฝຄกอบรมพืไอพัฒนาสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประทศ (Strategy-based) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๎๑๒๐ ฿นตละกลุม 

 

ความยาว หนຌากระดาษ A4 เมจำกัดจำนวนหนຌา 
 

ตัวอักษร ภาษาเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ํ๒ วຌนบรรทัด Single 

 

รูปบบ  ชืไอรืไอง ชืไอ-นามสกุล ละตำหนงของผูຌรับทุนเวຌทีไหนຌารก 

 

กำหนดสง ภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของการฝຄกอบรม 

 

วิธีสงงาน ผูຌรับทุนจะตຌองสงขຌอสนอ ฯ กลับมายังสำนักงาน ก.พ. ดยผานหัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด
ลงนามถึงลขาธิการ ก.พ.  ิเฟล์ขຌอสนอ ฯ ฿นรูปบบเฟล์ Microsoft Word ละ PDF 

สงทีไ E-mail: ses-scholarship@ocsc.go.th) 

 


