


ก ำหนดกำรประชุมชี้แจงระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม ๑ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุร ี
------------------------- 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.  การเปิดการประชุมฯ และการชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม  
โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. 

๐๙.๒๐ – ๑๐.๓๐ น. การชี้แจงการด าเนินการเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 โดย นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สจัจะเสรี ผู้อ านวยการศูนยน์ักบริหารระดับสูง 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การชี้แจงการด าเนินการเก่ียวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ต่อ) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  การบรรยายเกี่ยวกับทิศทางระบบบริหารก าลังคนคุณภาพในภาครัฐ 

 โดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ.  

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

๑๔.๔๕ - ๑๖.๑๕ น. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. สรุปผลการประชุมฯ    
 

มาลี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญ---------------------------------------------- 

 

*หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  



ล ำดับ ส่วนรำชกำร
1 ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี
2 ปลัดกระทรวงกำรคลัง
3 ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
4 ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
5 ปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย่วและกีฬำ
6 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 ปลัดกระทรวงคมนำคม  
8 ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
9 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
10 ปลัดกระทรวงพลังงำน
11 ปลัดกระทรวงพำณิชย์
12 ปลัดกระทรวงมหำดไทย
13 ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
14 ปลัดกระทรวงแรงงำน
15 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
16 ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
17 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
18 เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
19 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน
20 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
21 ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
22 ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
23 เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
24 เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
25 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
26 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ
27 เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
28 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ



ล ำดับ ส่วนรำชกำร
29 เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
30 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
31 เลขำธิกำร ก.พ.
32 เลขำธิกำร ก.พ.ร
33 เลขำธิกำรศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้
34 เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ



ล ำดับ ส่วนรำชกำร
1 อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
2 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
3 อธิบดีกรมธนำรักษ์
4 อธิบดีกรมบัญชีกลำง
5 อธิบดีกรมศุลกำกร
6 อธิบดีกรมสรรพสำมิต
7 อธิบดีกรมสรรพำกร
8 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
9 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
10 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
11 อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
12 อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
13 อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
14 อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ
15 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
16 อธิบดีกรมพลศึกษำ
17 อธิบดีกรมกำรท่องเทีย่ว
18 อธิบดีกรมชลประทำน
19 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
20 อธิบดีกรมประมง
21 อธิบดีกรมปศุสัตว์
22 อธิบดีกรมพัฒนำทีดิ่น
23 อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร
24 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
25 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
26 เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
27 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ
28 เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
29 อธิบดีกรมกำรข้ำว
30 อธิบดีกรมหม่อนไหม
31 อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร



ล ำดับ ส่วนรำชกำร
32 อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
33 อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน
34 อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ
35 อธิบดีกรมทำงหลวง
36 อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
37 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
38 อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงรำง
39 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
40 อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี
41 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม
42 เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
43 อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง
44 อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ
45 อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล
46 อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ  สัตว์ป่ำ  และพันธุพ์ืช
47 อธิบดีกรมป่ำไม้
48 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ
49 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
50 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
51 อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
52 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
53 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ
54 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงำน
55 อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
56 อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน
57 อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
58 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
59 อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
60 อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
61 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
62 อธิบดีกรมกำรปกครอง



ล ำดับ ส่วนรำชกำร
63 อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
64 อธิบดีกรมทีดิ่น
65 อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
66 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
67 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
68 อธิบดีกรมบังคับคดี
69 อธิบดีกรมคุมประพฤติ
70 อธิบดีกรมรำชทัณฑ์
71 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
72 อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
73 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
74 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
75 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์
76 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด   
77 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
78 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
79 อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
80 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
81 เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม
82 อธิบดีกรมกำรศำสนำ
83 อธิบดีกรมศิลปำกร
84 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
85 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
86 อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร
87 เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพือ่สันติ
88 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
89 อธิบดีกรมกำรแพทย์
90 อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
91 อธิบดีกรมอนำมัย
92 อธิบดีกรมควบคุมโรค
93 อธิบดีกรมสุขภำพจิต



ล ำดับ ส่วนรำชกำร
94 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
95 อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
96 อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
97 อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
98 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
99 เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
100 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
101 อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่
102 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย
103 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
104 เลขำธิกำรรำชบัณฑิตยสภำ
105 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
106 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน   


