


ล ำดบั ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง
ชื่อส่วนรำชกำรตน้สังกัด

ของนักยุทธศำสตร์ฯ
ชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำภำพโจทย์

ของนักยุทธศำสตร์ฯ
1 นางชมพูนุท โภชน์มาก ยองใย นักพัฒนาการท่องเทีย่วช านาญการ กรมการท่องเทีย่ว ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2 นางสาวณัฐิกา มานะมุติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส านักงานกิจการยุติธรรม
3 นางสาวกชนันท์ อินสมพันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ กรมกิจการผู้สูงอายุ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ

และสังคม

4 นางสาวปิยะบูรณ์ เพชรบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

5 นายศุภมิตร จันทะคาม นักธรณีวิทยาช านาญการ กรมทรัพยากรธรณี ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ

6 นายฉัตรธรรมธร ยิ่งยวดอ าไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมทรัพยากรธรณี ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

7 นางสาวกรรณิการ์ สถาวร นักวิตรวจสอบภายในช านาญการ กรมทรัพยากรน  าบาดาล ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

8 ร้อยต ารวจเอกกฤติน อัศววิชัย สถาปนิกปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

9 นางสาววธันยา จันทรเรือง นักส่ือสารมวลชนปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

10 นางสาววินุชดา แถลงศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

11 นางสาวพัชรา แสนสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

12 นางสาวสุธารัตน์ แลพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รำยชือ่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำนักยทุธศำสตร์เพ่ือกำรปฏริูปประเทศเชิงบูรณำกำร (Strategist Development Program)

 โดยกำรอบรมรูปแบบออนไลน์หลักสูตร YourNextU

กลุ่มนักยุทธศำสตร์ฯ
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13 นายจักรพันธ์ รัตนากร นักพัฒนาสังคมช านาญการช านาญการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมการปกครอง

14 นางสาวฐิราพร เปล่ียนกระโทก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

15 นายธนโชติ แสนค า นิติกรช านาญการ (Professional) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

16 นางสาวอิสสริยา ไทยพยัคฆ์ นักตรวจสอบภาษีช านาญการ กรมสรรพากร ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

17 นายธวัชชัย สุขสาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

18 นายวีระศักด์ิ คิดการ นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

19 นางสาวนงนุช บุญเดิม นักนิติวิทยาศาสตร์ช านาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

20 นางสาวศิริพร ธรรมทิกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

21 นายอนุวัตร จินตกสิกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

22 นางสาวโสมย์สุดา สดชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ
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23 นางสาวณัฐศรัณย์ คงภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง

24 นางสาวภัทรณัท ปานมณี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการปฏิบัติการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

25 นายสรรชัย สุภัควนิช นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการปกครอง

26 นายวิทวัส แจ้งจิต นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

27 นายด ารงค์ศักด์ิ เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

28 นายภัทร์ธนชาติ อาษากิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานการวิจัยเเห่งชาติ

29 นางสาวเสาวรส อนุพงษ์กุลกิจ เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

30 นายจีระศักด์ิ อุราสาย นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

31 นางสาวกมลวรรณ เกิดในมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

32 นางนุชรัตน์ ลาภบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

33 นายพล วีระไวทยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

34 นายปุณยวีร์ ตันประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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35 นางสาวสราญจิต สุวัฒนานันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

36 นายพฤษภ์ ไชยลังการณ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการปฏิบัติการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

37 นายธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

38 นายปฏิภาณ ชัยลังกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคม

39 นายวิชา จันทร์กลม ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงตอนบน 2

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ล าดับที ่1 - 34    เร่ิมเปิดใช้งานบัญชีผู้เข้าอบรม วันที ่15 กันยายน 2563 (ระยะเวลาในการเข้าอบรม 1 ป)ี

ล าดับที ่35 - 39  เร่ิมเปิดใช้งานบัญชีผู้เข้าอบรม วันที ่25 กันยายน 2563 (ระยะเวลาในการเข้าอบรม 1 ป)ี



ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ส�วนราชการต�นสังกัด

1 นางพิศมัย วงศแก�ว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมการท�องเท่ียว

2 นางสาวณปภัช พงษจินดา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

3 นางสาวกัลยา ชลธิชานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมทรัพยาการนํ้าบาดาล

4 นางประภาภรณ ทรงประดิษฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

5 นางสาวพัชรินทร อุทะโก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมส�งเสริมการเกษตร

6 นางวณิชชา จิตธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

7 นายจักรพันธ รัตนากร นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

8 นายศุภชัย กันทาใจ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

9 นางสาวอรวรรณ นิลอุบล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

10 นายธัชพร วัดอักษร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

11 นางสาวสุภาพร ศิระธนารัณฑ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

12 นางสาวทัดดาว เสมมา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรมประชาสัมพันธ

13 นายวรวีร ไวยวุฒิ ผู�อํานวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร สถาบันนิติวิทยาศาสตร

14 นางสาวอทิตตา แซ�หลู� นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมธนารักษ 

ลําดับท่ี 1 - 11    เริ่มเปCดใช�งานบัญชีผู�เข�าอบรม วันท่ี 15 กันยายน 2563 (ระยะเวลาในการเข�าอบรม 1 ปE)

ลําดับท่ี 12 - 14  เริ่มเปCดใช�งานบัญชีผู�เข�าอบรม วันท่ี 25 กันยายน 2563 (ระยะเวลาในการเข�าอบรม 1 ปE)

รายช่ือผู�เข�าร�วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร&เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

 โดยการอบรมรูปแบบออนไลน&หลักสูตร YourNextU

กลุ�มผู�แทนของส�วนราชการ



ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหน�ง ส�วนราชการต�นสังกัด

1 นางสาวอรอุมา อินทฉาย นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการผู�สูงอายุ

2 ว าท่ี ร.ท.เจนรบ พละเดช ผอ.กลุ มงานส งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท.

3 นางสาวศนิรัตน/ เกตุเเก�ว นักวิเคราะห/นโยบายเเละเเผนชํานาญการ สํานักงาน ปปง.

4 นางอุรัจฉทา ศศิปรียจันทร/ นักวิเคราะห/นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานการวิจัยแห งชาติ

5 นางสุภัทรา  ปกาสิทธิ์ วโรตม/สิกขดิตถ/ นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานกิจการยุติธรรม

6 นายปราการ พันธุเสนา นักวิชาการคอมพิวเตอร/ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

7 นางสาวดาธชา  ตันเจริญผล นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

8 นางศิริลักษณ/  ฉกะนันท/ ผอ.กองเศรษฐกิจการแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

9 นางสาวตาป> วัชรางกูร รักษาการในตําแหน งผู�เชี่ยวชาญด�านนโยบาย

ระบบเศรษฐกิจการเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

10 นางสาวภวิตา จันทันแก�ว นักวิชาการคอมพิวเตอร/ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศษฐกิจการเกษตร

11 นางมณฑกา ธีรชัยสกุล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมการแพทย/แผนไทยและการแพทย/ทางเลือก

ลําดับท่ี 1 - 9    เริ่มเปCดใช�งานบัญชีผู�เข�าอบรม วันท่ี 15 กันยายน 2563 (ระยะเวลาในการเข�าอบรม 1 ป>)

ลําดับท่ี 10 - 11 เริ่มเปCดใช�งานบัญชีผู�เข�าอบรม วันท่ี 25 กันยายน 2563 (ระยะเวลาในการเข�าอบรม 1 ป>)

รายช่ือผู�เข�าร�วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร&เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)

 โดยการอบรมรูปแบบออนไลน&หลักสูตร YourNextU

กลุ�มผู�สอนงาน/ผู�มอบหมายงานของนักยุทธศาสตร&ฯ



ท่ี ส�วนราชการ

1 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 สํานักงานสถิติแห�งชาติ

3 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

5 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

6 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย*

7 สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

8 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม

9 สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

10 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห�งชาติ

11 สํานักงานคณะกรรมการป5องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

12 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและแห�งชาติ

13 สํานักงานกิจการยุติธรรม

14 สํานักงานการวิจัยเเห�งชาติ

15 สํานักงาน ปปง.

16 สํานักงาน ก.พ.

17 สถาบันนิติวิทยาศาสตร*

18 กรมสวัสดิการและคุ.มครองแรงงาน

19 กรมสรรพากร

20 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

21 กรมส�งเสริมสหกรณ*

22 กรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

23 กรมส�งเสริมการปกครองท.องถ่ิน

24 กรมส�งเสริมการเกษตร

25 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ*พลังงาน

26 กรมประชาสัมพันธ*

27 กรมธนารักษ* 

28 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

29 กรมทรัพยากรธรณี

30 กรมทรัพย*สินทางป<ญญา

31 กรมกิจการผู.สูงอายุ

32 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

33 กรมการแพทย*แผนไทยและการแพทย*ทางเลือก

34 กรมการปกครอง

35 กรมการท�องเท่ียว


