
DEPA Proposal Form (DEPA-RA-01-M) 

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Digital Manpower Fund 

สาํนักงานสงเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

 

ใบสมัครขอรับการสงเสริมและสนับสนุน ผานมาตรการชวยเหลือหรือการอุดหนุน 

การพัฒนาศักยภาพกําลงัคนและบุคลากรดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

(depa Digital Manpower Fund) 

 

 

 

ช่ือโครงการที่เสนอ.............................................................................. 

 

โดย........................................................................................ 

 (ชื่อองคกร/หนวยงาน ของผูเสนอโครงการ) 

 

 

 

เสนอ 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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1. ช่ือโครงการ (ไทย)…………………………………………………………………………………………………......................................... 

      (อังกฤษ)...................................................................................................................................................... 

2. ลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรการ (โปรดเลือกประเภท) 

□ เพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพกําลังคนและบุคลากรดานดิจิทัล (Digital Manpower FUnd) 

□ เพ่ือการพัฒนาและผลิตบุคลากรคนดานอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลสําหรับผูบริหาร (Digital 

Manpower for Executive) 

3. ขอมูลผูสมัคร  

□ บุคคลท่ัวไป (ชื่อ-สกุล.................................................... เลขที่บัตรประชาชน.....................................) 

□ นิติบุคคล (ชื่อนิติบุคคล................................................. เลขนิติบุคคล................................................) 

□ องคกร/สถาบัน/หนวยงาน/สถาบันการศึกษา (ชื่อ.............................................................................) 

4. โปรดระบุรายละเอียดผูประสานงานโครงการ 

    4.1 ชื่อหนวยงาน 

ชื่อ..........................................................................................เลขทะเบียน ..................................................................... 

ท่ีอยู................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................ 

เบอรโทรศัพท........................................................................ อีเมล ............................................................................... 

    4.2 ชื่อบุคคลผูมีอํานาจลงนามในสัญญา  

1. ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ตําแหนง....................................................... 

2. ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ตําแหนง....................................................... 

3. ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ตําแหนง....................................................... 

    4.3 โครงสรางองคกร (organization chart) 

 

 

 

 

 

 

 

  

สวนท่ี 1 ขอมูลการสมัคร 
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5. ผูขอรับการสงเสริมและสนบัสนุนไดเสนอโครงการนี้หรือโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการน้ีเพื่อขอรับ

ทุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม 

□ ไมมี 

□ มี โปรดระบุ 

 

 

ชื่อโครงการ............................................................................... 

.................................................................................................. 

ชื่อหนวยงาน............................................................................. 

.................................................................................................. 

กําหนดทราบผล(หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)  

.................................................................................................. 

 

 

1. วัตถุประสงคโครงการ (ควรเขียนใหสอดคลองกับชื่อเร่ือง เพ่ือใหวัตถุประสงคเปนตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการได)

 1)………………………………………………………………………………………………………………………………………................

 2)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 3)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

2. รายละเอียดโครงการโดยยอ 

 ...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

3. ตัวช้ีวัดโครงการ (โปรดระบุ) 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 3)………………………………………………………………………………………………………………………………………................

4. ขอบเขต หรือรูปแบบในการดําเนินงาน

 1)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

5. สถานที่ในการดําเนินการ หรือใชในการอบรม 

 ...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

  

สวนท่ี 2 ขอมูลขอเสนอโครงการ 



DEPA Proposal Form (DEPA-RA-01-M) 

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Digital Manpower Fund 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

6 องคกรของทานมีสวนงานท่ีเกี่ยวของหรือมีเปาหมายในการพฒันา/ผลิตบุคลากรดานดิจิทัลหรือไม 

□ มี (ระบุ).............................................................. 

□ ไมมี 

7 เคยไดรับหรือมีประสบการณทางดานหลักสูตรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือไม 

□ เคย (ระบุ).............................................................. 

□ ไมเคย 

8 ระดับทักษะดิจิทัลท่ีตองการการสนับสนุนภายใตโครงการ 

□ ขั้นพ้ืนฐาน (Digital Literacy) เชน การสรางความตระหนัก (Awareness), Media 

Literacy,ICTLiteracy   

□ ขั้นประกอบวิชาชีพ (Digital Professional) เชน IC3 Digital Literacy  

□ ขั้นผูเชี่ยวชาญ (Digital Specialist) เชน นักพัฒนา/วิเคราะห, ComTIA Network+, CCNA 

□ ขั้นทักษะที่มีความตองการเรงดวน (High Demand Skill) เชน Data Science, IoT, Cyber 

Security 

9 ระดับทักษะท่ีทานเลือกตามขอ (8) อางอิงการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากหนวยงานใด (โปรดระบุ)/ ผล

สํารวจหรือรายงานสรุปความตองการของตลาดแรงงาน (โปรดระบุ) 

 .......................................................................................................................................................................... 

10.แผนการดําเนินงานและขอบเขตงาน (ระบุแผนการดําเนนิงานของโครงการภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด) 

    10.1) แผนการดําเนินงาน 

 (ทานควรจะลําดับแนวทางการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน เพราะ ทางโครงการจะพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากแนวทาง/

แผนการดําเนินงานท่ีทานเสนอมา และระบุผลลัพธ ของโครงการ ในแตละชวง การเบิกจายเงิน) 

ขอบเขตและแผนการดําเนินงาน 

 (ตามระยะเวลาโครงการ) 

เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

 

    10.2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ (รวมสูงสดุไมเกิน 12 เดือน)    เดือน 
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11 กรอบวงเงินโครงการ (กรอกตัวเลขทั้งหมด ไมใชตอหัว) 

กรอบวงเงินทั้งหมดของโครงการ ....................................................................................บาท  

กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa*  .................................................................บาท  

หมายเหตุ * กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ไมเกิน 100,000 บาทตอราย และไมเกิน 300,000 บาทตอรายสําหรับ

ผูบริหาร  

หมวดคาใชจาย สวนของผูเสนอโครงการ ท่ีขอรับการสนับสนุนจาก depa 

1) คาใชจายในการพัฒนากําลังคน/บุคลากรดานดิจิทัล   บาท    บาท 

2) คาใชจายในการพัฒนาผูบริหาร/เจาของกิจการ   บาท  
 

บาท 

3) คาบริหารจัดการโครงการ (ไมเกิน 15%)   บาท    บาท 

รวม (.........%) บาท (.........%) บาท 

หมายเหตุ  แนบรายชื่อผูที่จะเขารับการยกระดับทักษะ พรอมเลขบัตรประชาชน ตําแหนง (ถามี) 

     แนบรายชื่อคณะอาจารยผูจัดหลักสูตรการยกระดับทักษะดานดิจิทัลพรอมประวัติโดยยอ 

     กรณีตองการเพ่ิมเติมรายละเอียดขอเสนอโครงการใหแนบเพ่ิมเติม 

 

 

□ ขาพเจาไดอานและทําความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ พรอมท้ังพิจารณาไตรตรองอยางถ่ีถวนแลว จึงมีความ

ประสงคขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตาม

ขอกําหนดของโครงการจนเสร็จสิ้น พรอมทั้งจะใหความรวมมือในการใหขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานอยาง

เครงครัดทุกประการ 

□ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในเอกสารฉบับน้ีรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอางถึงมีความถูกตองและเปนจริงทุก

ประการ 

         ลงชื่อ ....................................................................................... ผูมีอํานาจลงนาม / ผูรับมอบอํานาจ 

                (.......................................................................................) 

         ตําแหนง ...................................................................................... 

         วัน/เดือน/ป พ.ศ. ..............................................(ท่ีสมัคร) 

หมายเหตุ 

 1.ผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจะตองรับผิดแตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ในทรัพยสินทางปญญาของ

บุคคลภายนอก หรือหนวยงานภายนอก ซ่ึงผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนนํามาใชปฏิบัติงานในโครงการ 

 2.ผูขอรับการชวยเหลือหรืออุดหนุน จะตองไมขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุนผานหนวยงานการใหทุนจากภาครัฐอ่ืน ๆ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน

กับการยื่นขอรบัการสงเสริมและสนับสนุนจากทางสํานักงาน  

 3.หากสํานักงานตรวจสอบพบวาขอมูลที่ใหเปนเท็จ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการพิจารณาหรือยกเลิกใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยทันที  

ขอตกลง: การลงลายมือช่ือขางทายน้ี ผูขอรับการสนับสนุนขอรับรองและยืนยันความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตามท่ีระบุไวในขอเสนอ

โครงการฉบับน้ี หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดขอพิพาทที่เก่ียวกับโครงการน้ีวามีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของ

ผูอื่น หรือไมวาประการใดก็ตาม ผูขอรับการสนับสนุนจะเปนผูรับผิดชอบท้ังทางแพงและอาญาแตเพียงผูเดียว 

สวนท่ี 3 คํารับรองของผูสมัคร 

โปรดประทับตรา

สําคัญ (ถามี) 
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ภาคผนวก 

รายละเอียดเอกสารประกอบการพจิารณา 

ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจะตองจัดสง (1) ใบสมัคร (2)เอกสารแนบเพิ่ม เติม (ถามี) และ (3) 

เอกสารประกอบการพิจารณา โดยแยกตามประเภทผูขอรับทุน ดังนี ้

เอกสารประกอบการพจิารณา 

1) บุคคลทั่วไป 

□ สําเนาเอกสารรับรองการทาํงาน/หลักฐานการศึกษา 

□ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ขอจากสถาบันการเงิน (ถามี) 

2) หนวยงานภาครัฐ  

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงาน 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

3) สถาบันการศกึษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) 

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา หรือเอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันการศึกษา 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

4) องคการเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการคา เปนตน) 

□ เอกสารการจัดตั้งท่ีมีวัตถุประสงคขององคการและโครงสรางกรรมการที่ชัดเจน 

□ เอกสารแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม 

□ เอกสารยืนยันสมาชิกขององคการ/สมาคม 

5) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน  

□ หนังสือมอบอํานาจที่ลงนามครบถวน 

□ เลขทีบั่ตรประชาชนของผูมอบอํานาจ โปรดระบุเลข ....................................................................... 

□ เลขที่บัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ โปรดระบุเลข ................................................................... 

 


