


รำยช่ือสวนรำชกำร 
ครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์พื่อกำรปฏิรูปประทศชิงบูรณำกำร  

ิStrategist Development Program) 

กำรประมินคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์ละกำรสัมภำษณ์พื่อคัดลือกบุคลำกรขຌำรวมครงกำร 

 

ล ำดับที่ ถึง 
ํ.  กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ 

๎.  กรมยธำธิกำรละผังมือง 
๏.  กรมรงงำนอุตสำหกรรม 

๐.  กรมกำรพทย์ 
๑.  กรมกำรปกครอง 
๒.  กรมกิจกำรดใกละยำวชน 

๓.  กรมควบคุมมลพิษ 

๔.  กรมคุมประพฤติ 
๙.  กรมชลประทำน 

ํ์.  กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ํํ.  กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝั่ง 
ํ๎.  กรมทรัพยำกรน  ำ 

ํ๏.  กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล 

ํ๐.  กรมทีไดิน 

ํ๑.  กรมบัญชีกลำง 
ํ๒.  กรมประชำสัมพันธ์ 
ํ๓.  กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 

ํ๔.  กรมปຆำเมຌ 
ํ๙.  กรมพัฒนำทีไดิน 

๎์.  กรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน 

๎ํ.  กรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร 

๎๎.  กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน 

๎๏.  กรมรำชทัณฑ์ 
๎๐.  กรมวิชำกำรกษตร 



ล ำดับที่ ถึง 
๎๑.  กรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
๎๒.  กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

๎๓.  กรมสงสริมกำรกษตร 

๎๔.  กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

๎๙.  กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม 

๏์.  กรมสงสริมสหกรณ์ 
๏ํ.  กรมสงสริมอุตสำหกรรม 

๏๎.  กรมสรรพำกร 

๏๏.  กรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน 

๏๐.  กรมสอบสวนคดีพิศษ 

๏๑.  กรมหมอนเหม 

๏๒.  กรมอนำมัย 

๏๓.  กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนละกำรหมืองร 
๏๔.  ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ 
๏๙.  สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
๐์.  ส ำนักลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
๐ํ.  ส ำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
๐๎.  ส ำนักงบประมำณ 

๐๏.  ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร 

๐๐.  ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๐๑.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

๐๒.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค 

๐๓.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

๐๔.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
๐๙.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

๑์.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ 
๑ํ.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ 

๑๎.  ส ำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร 

๑๏.  ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 



ล ำดับที่ ถึง 
๑๐.  ส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน 

๑๑.  ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ 
๑๒.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
๑๓.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
๑๔.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ 

๑๙.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ 
๒์.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม 

๒ํ.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

๒๎.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๒๏.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
๒๐.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

๒๑.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

๒๒.  ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

๒๓.  ส ำนักงำนสถิติหงชำติ 
๒๔.  ส ำนักงำนสภำทีไปรึกษำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 

 



รายชืไอขຌาราชการพลรือนสามัญ ประภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ช านาญการ หรือช านาญการพิศษ 

ขຌารวมกิจกรรมชีๅจงครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์พืไอการปฏิรูปประทศชิงบูรณาการ  
ิStrategist Development Program)  

การประมินคุณลักษณะทีไพึงประสงค์พืไอคัดลือกบุคลากรขຌารวมครงการ 

วันพุธทีไ ๎์ มิถุนายน ๎๑๒ํ วลา ์๘.์์ – ํ๒.๏์ น. 
ณ หຌองประชุมจินดา ณ สงขลา ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 

 

ล าดับทีไ ค าน าหนຌา ชืไอ  สกุล หนวยงาน 

ํ นำย ศุภธัช กนกอุดม กรมกำรปกครอง 
๎ วำทีไ ร.ท. บ ำรุง ค ำเว กรมกำรปกครอง 
๏ นำง พใญวนำ อัครคุปต์ กรมกำรพทย์ 
๐ นำย พระรุทร จุลกะทัพพะ กรมกิจกำรดใกละยำวชน 

๑ นำงสำว พิรพร พชรทอง กรมควบคุมมลพิษ 

๒ นำงสำว วิมลิน กลຌวทนง กรมควบคุมมลพิษ 

๓ นำย เพรัช รำมนตร กรมควบคุมมลพิษ 

๔ นำย พรรษวุฒิ  ปูชนียกุล กรมคุมประพฤติ 
๙ นำงสำว วรัญญำ ผูຌพิทักษ์ผล กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ 

ํ์ นำง ประวิชญำ สุนทรสนำน กรมจรจำกำรคຌำระหวำงประทศ 

ํํ นำย ปัญจศักดิ์ ทพอวยพร กรมชลประทำน 

ํ๎ นำงสำว ศิริพร ทวีดช กรมชลประทำน 

ํ๏ นำย พิศิษฐศักดิ์ ชตะมังสะ กรมชลประทำน 

ํ๐ นำย พรชัย ผิวฝງำย กรมชลประทำน 

ํ๑ นำง คีตยำ ฮูวอร์ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ํ๒ นำงสำว ปิยะบูรณ์ พชรบูรณ์ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ํ๓ นำย กศล ยิไงสุขวัฒนำ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ํ๔ นำย สิรภพ  พูนพชร กรมทรัพยำกรทำงทะลละชำยฝั่ง 
ํ๙ นำย ชนำวัชร อรุณรัตน์ กรมทรัพยำกรน  ำ 

๎์ นำย ทพรัตน์   วิริยธิน กรมทรัพยำกรน  ำ 

๎ํ นำย ธนภัทร สำธุพันธุ์ กรมทรัพยำกรน  ำ 

ํ/ํ 



 

 

ล าดับทีไ ค าน าหนຌา ชืไอ  สกุล หนวยงาน 

๎๎ นำงสำว วรำงคณำ  ลำภกิจ กรมทรัพยำกรน  ำบำดำล 

๎๏ วำทีไร.ต.หญิง นรำธิป ชูจินดำ กรมทีไดิน 

๎๐ นำง ธีรนุช ทองชิว กรมบัญชีกลำง 
๎๑ นำย กริช รวิวรรณ กรมประชำสัมพันธ์ 
๎๒ นำงสำว นฤนำถ ขใงขัน กรมประชำสัมพันธ์ 
๎๓ นำงสำว กมลวรรณ กลับศรี กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 

๎๔ นำย ภุมรินทร์ ตำวรดม กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 

๎๙ นำย วัฒกำนต์ ลำภสำร กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 

๏์ นำย กิตติศักดิ์  บริบูรณ์กษตร กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 

๏ํ นำย พรพิสุทธิ์   บุญศิริ กรมปງองกันละบรรทำสำธำรณภัย 

๏๎ นำย มนตรี อินตຍะสน กรมปຆำเมຌ 
๏๏ วำทีไรຌอยตรี ภำณุพงศ์ ดี฿จ กรมพัฒนำทีไดิน 

๏๐ นำงสำว สิญำรัตน์   ณรงค์ภักดีรัตน์ กรมพัฒนำทีไดิน 

๏๑ นำย ก ำธร นวลิศปัญญำ กรมพัฒนำพลังงำนทดทนละอนุรักษ์พลังงำน 

๏๒ นำย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง กรมพัฒนำสังคมละสวัสดิกำร 

๏๓ นำย พลำวุฒิ กันยำ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยำวชน 

๏๔ วำทีไรຌอยตรี อำทิตย์ ศรีสินธุ์ชัย กรมยธำธิกำรละผังมือง 
๏๙ นำงสำว สำริยำ  ศรีชื อ กรมยธำธิกำรละผังมือง 
๐์ นำงสำว ศยำมล สำยยศ กรมยธำธิกำรละผังมือง 
๐ํ นำย อดิศร รือลม กรมยธำธิกำรละผังมือง 
๐๎ นำงสำว ประทุม นะวะกะ กรมยธำธิกำรละผังมือง 
๐๏ นำงสำว นวลวรรณ ฉวีวรรณ กรมยธำธิกำรละผังมือง 
๐๐ นำงสำว ลภัสกร จันทพำ กรมรำชทัณฑ์ 
๐๑ นำงสำว ปิยรัตน์ วงศ์ทองหลือ กรมรงงำนอุตสำหกรรม 

๐๒ นำย รัฐกร สืบค ำ กรมวิชำกำรกษตร 

๐๓ นำย ธำนี ณ กำฬสินธุ์ กรมวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
๐๔ นำย อิสระ บุญยใน กรมสงสริมกำรกษตร 

๐๙ วำทีไรຌอยตรี ทวิช ศิริมุสิกะ กรมสงสริมกำรกษตร 

๑์ นำงสำว ชญำณ์พิมพ์ พรหมจันทร์ กรมสงสริมกำรกษตร 

ํ/๎ 



 

 

ล าดับทีไ ค าน าหนຌา ชืไอ  สกุล หนวยงาน 

๑ํ นำย ณัฏฐนันท์ เพบูลย์ กรมสงสริมกำรกษตร 

๑๎ นำย จักรพันธ์ อินเสย กรมสงสริมกำรกษตร 

๑๏ นำย ธนัย บุญมำธิวัฒน์ กรมสงสริมกำรกษตร 

๑๐ นำงสำว อำรีนำถ   กุณที กรมสงสริมกำรกษตร 

๑๑ นำงสำว สำวคนธ์  นุสติ กรมสงสริมกำรกษตร 

๑๒ นำย ณัฐวัชร ภูจีบ กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน 

๑๓ นำงสำว ตูวฟำตีมะฮ์ ดอมะ กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน 

๑๔ นำงสำว ฌัฌฌำ ภูหลือ กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน 

๑๙ นำงสำว อัญชลี ทนนิล กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม 

๒์ นำงสำว วรวรรณ นำคบรรพต กรมสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม 

๒ํ นำงสำว วริยำภรณ์ พรนภดล กรมสงสริมละพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

๒๎ นำงสำว วรนุช อิงครจน์ฤทธิ์ กรมสงสริมสหกรณ์ 
๒๏ นำงสำว มณฑกำ รืองศรี กรมสงสริมอุตสำหกรรม 

๒๐ นำย กียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ กรมสงสริมอุตสำหกรรม 

๒๑ นำย ฐกร สุปรียำภรณ์ กรมสรรพำกร 

๒๒ นำง จิรสิริ ชมกรด กรมสรรพำกร 

๒๓ นำงสำว ทยำพร รอดสำย กรมสรรพำกร 

๒๔ นำย วิภ ู สังข์สำย กรมสรรพำกร 

๒๙ นำย วงศกร รำริง กรมสรรพำกร 

๓์ นำงสำว สุพิชชำ สุขพวง กรมสรรพำกร 

๓ํ วำทีไร.ต. มำณพ นตรภักด ี กรมสรรพำกร 

๓๎ นำงสำว ธำรินี ลิไมจุฬำรัตน์ กรมสวัสดิกำรละคุຌมครองรงงำน 

๓๏ นำง มธินี รัตรสำร กรมสอบสวนคดีพิศษ 

๓๐ นำย ประยุทธ์ จันทร์หม กรมหมอนเหม 

๓๑ นำย รืองยศ บุญภักดี กรมอนำมัย 

๓๒ นำงสำว พรรณวรท อุดมผล กรมอนำมัย 

๓๓ นำย วัชรำกร รียบรຌอย กรมอนำมัย 

๓๔ นำย ชำวลิต บอขุนทด กรมอุตสำหกรรมพื นฐำนละกำรหมืองร 
๓๙ นำงสำว สิรีธร  อำจหำญ ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ 

ํ/๏ 



 

 

ล าดับทีไ ค าน าหนຌา ชืไอ  สกุล หนวยงาน 

๔์ นำย วีระศักดิ์ คิดกำร สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ 
๔ํ นำย สถำพร ศรีสุมำ ส ำนักงบประมำณ 

๔๎ นำย ภำณุพงษ์ ทองรักษ์ ส ำนักงบประมำณ 

๔๏ นำงสำว นรีพัฒน์  ปัฐวีวัฒนชต ิ ส ำนักงบประมำณ 

๔๐ นำงสำว บญจมำศ มหำวงศ์ขจิต ส ำนักงบประมำณ 

๔๑ นำงสำว นฤมล หริจันทนะวงศ์ ส ำนักงบประมำณ 

๔๒ นำย ภูริปัญญำ กิดศรี ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๔๓ นำง จำรุณี วรรณจ ำรัส ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๔๔ นำย สมชำย  หลงศษ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๔๙ นำย กันตพงศ์ สุวรรณเพบูลย์ ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๙์ นำย อดุลย์ สินธุสน ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๙ํ นำย ณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

๙๎ นำงสำว ปฐมดวง  ชวงดช ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุຌมครองผูຌบริภค 

๙๏ นำงสำว สำยชล ซลี  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

๙๐ นำง วิภูสนำ มณีสุข 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ 
กำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 

๙๑ นำย จิรวัฒน ์ ปำนพใง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ 
กำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 

๙๒ นำย นพพร วงศ์วิวัฒน์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ 
กำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 

๙๓ นำงสำว พลอยเพลิน ถิไนกำญจน์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ 
กำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 

๙๔ นำย ฐิติพงษ์ มีนะยธิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

๙๙ นำงสำว พนรัตน์ สุวรรณสำยะ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 

ํ์์ นำงสำว สุกัญญำ  อำมีน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยหงชำติ 
ํ์ํ นำงสำว จินตนำ ศุภศรีวสุศรษฐ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรละยำ 

ํ์๎ นำย ธนพล จรัลวณิชวงศ์ ส ำนักงำนนยบำยละผนกำรขนสงละจรำจร 

ํ์๏ นำงสำว ปรำวีณำ มณีสุต 
ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ละสิไงวดลຌอม 

ํ/๐ 



 

 

ล าดับทีไ ค าน าหนຌา ชืไอ  สกุล หนวยงาน 

ํ์๐ นำย รังสันต์ พรมภำพ 
ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ละสิไงวดลຌอม 

ํ์๑ นำงสำว พัชรี วีระนนท์ 
ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ละสิไงวดลຌอม 

ํ์๒ นำงสำว กิติลักษณ์ ถนอมบุญชัย 
ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติ 
ละสิไงวดลຌอม 

ํ์๓ นำงสำว ศิริลักษณ์ จันทร์พธิ์ 
ส ำนักงำนนยบำยละผนทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม 

ํ์๔ นำย อณวัชร์ ช ำนำญชติ ส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน 

ํ์๙ นำง อภิสรำ   จริญศรี ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ 
ํํ์ นำงสำว อุษำ กัลลประวิทย์ ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ 
ํํํ นำงสำว นำฏนลิน ศำสตรี ส ำนักงำนปรมำณูพืไอสันติ 
ํํ๎ นำงสำว กัลยำณี วรบุตร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
ํํ๏ นำง นิสำ สภำมิตร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
ํํ๐ นำงสำว จิรำวดี ออนวงศ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรทองทีไยวละกีฬำ 

ํํ๑ นำย ฉัตร ศิริวงศ์ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม 

ละควำมมัไนคงของมนุษย์ 

ํํ๒ นำง ศันสนีย์ กัณทะกำลัง 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม 

ละควำมมัไนคงของมนุษย์ 
ํํ๓ นำงสำว จิรำวรรณ สมัคร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
ํํ๔ นำง ศิวิเล ตใงรัตน์ลຌอม ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 

ํํ๙ นำง นันทวรรณ หลำฤทธิ์ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
ละสิไงวดลຌอม 

ํ๎์ นำงสำว หทัยทิพย์ กຌวชัยวงค์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

ํ๎ํ นำงสำว หยำดพิรุณ ออนมใก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

ํ๎๎ นำย สุบัณฑิต หลวงศรี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

ํ๎๏ นำย ณัฐนันท์ พุมพร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

ํ๎๐ นำย อกภพ วงศ์สรຌำงสรรค์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

ํ๎๑ นำงสำว ณัฏฐ์สิรำ ศรีฟງำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

ํ/๑ 



 

 

ล าดับทีไ ค าน าหนຌา ชืไอ  สกุล หนวยงาน 

ํ๎๒ นำงสำว ณัฏฐ์ชัญญำ สนสำยนตร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

ํ๎๓ นำย ทวีศักดิ์ ตั งปฐมวงศ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดเทย 

ํ๎๔ รຌอยตรี ปำรมศ บุญญำนันต์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ํ๎๙ นำงสำว ศิวพำ สิริจำมร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
ํ๏์ นำย กียรติสกนธ์ กลิไนสุวรรณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ํ๏ํ นำง ชลชืไน สน฿จกลຌำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ํ๏๎ นำย หำญพล ศิรชัยประภำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ํ๏๏ นำงสำว ณธช วรพรรุจี ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

ํ๏๐ นำงสำว สมคนึงนิจ สีมะสิงห์ ส ำนักงำนสถิติหงชำติ 
ํ๏๑ นำย สุกิจ วงค์ปันงຌำว ส ำนักงำนสภำทีไปรึกษำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ 
ํ๏๒ นำย กฤติน ดิไงกຌว ส ำนักลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ํ๏๓ นำย อิทธิดช สุพงษ์ ส ำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
ํ๏๔ นำย ชัยวัฒน ์ ประภำนวรัตน์ ส ำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
ํ๏๙ นำย นำยวิมล   ดงกลอม ส ำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
ํ๐์ นำย ธีรวัฒน ์ อไ ำงิน ส ำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 

 

ํ/๒ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ก ำหนดกำรกิจกรรมชีๅจงครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์ 

พื่อกำรปฏิรูปประทศชิงบูรณำกำร (Strategist Development Program)  

ละกำรประมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พื่อคัดลือกบุคลำกรขຌำรวมครงกำรฯ 

วันพุธที่ ๎์ มิถุนำยน ๎๑๒ํ วลำ ์๘.์์ – ํ๒.๏์ น. 
ณ หຌองประชุม จินดำ ณ สงขลำ ส ำนักงำน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

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

 

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

 

ขຌอปฏิบัติ฿นวันพุธที่ ๎์ มิถุนำยน ๎๑๒ํ 

อุปกรณ์ทีไตຌองน ำมำ 
ํ. ปำกกำละปำกกำลบค ำผิด ิเมอนุญำต฿หຌ฿ชຌดินสอี 
๎. ทรศัพท์ทีไสำมำรถถำยคลิปวิดีอ พรຌอมสำยชืไอมตอขຌอมูล ละบตตอรีไส ำรอง 

กำรตงกำย 

ผูຌขຌำรับกำรประมินทุกทำน ตຌองตงกำยสุภำพ รียบรຌอย ละทะมัดทะมง ิกำงกงขำยำว รองทຌำสຌนตี ย พืไอควำมคลองตัว                 

฿นกำรขຌำรวมกิจกรรมี  

 

์๔.์์ – ์๔.๏์ น. ลงทะบียนละรับอกสำร 
 ์๔.๏์ – ์๔.๐๑ น. กลำวตຌอนรับ ชี จงวัตถุประสงค์ละจตนำรมณ์ของครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์ 

พืไอกำรปฏิรูปประทศชิงบูรณำกำร (Strategist Development Program) 

ดย ลขำธิกำร ก.พ.  
์๔.๐๑ – ์๙.ํ๑ น นะน ำส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำหงชำติ ละรับชมวีดิทัศน์นะน ำองค์กร 

ดย ลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำหงชำติ 
์๙.ํ๑ – ํ์.์์ น. ชี จงรำยละอียดครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์ฯ  

ดย ผูຌอ ำนวยกำรศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
ํ์.์์ – ํ์.ํ๑ น. พักรับประทำนอำหำรวำง  
ํ์.ํ๑ – ํ๎.์์ น. กำรทดสอบขຌอขียน 

ํ๎.์์ – ํ๏.์์ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

ํ๏.์์ – ํ๑.์์ น. กำรประมินคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ฯ 

ํ๑.์์ – ํ๑.ํ๑ น. พักรับประทำนอำหำรวำง 
ํ๑.ํ๑ – ํ๒.๏์ น.  กำรประมินคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ฯ ิตอี 

 

       
      หมำยหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรปลีไยนปลงตำมควำมหมำะสม 

 

๎/ํ 



บบตอบรับขຌำรวมกิจกรรมชีๅจงครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์พื่อกำรปฏิรูปประทศชิงบูรณำกำร  
ิStrategist Development Program)  

กำรประมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์พื่อคัดลือกบุคลำกรขຌำรวมครงกำร 

วันพุธที่ ๎์ มิถุนำยน ๎๑๒ํ วลำ ์๘.์์ – ํ๒.๏์ น. 
ณ หຌองประชุม จินดำ ณ สงขลำ ส ำนักงำน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
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หมำยหตุ 

ํ. กรุณำตอบรับภำย฿นวันอังคำรทีไ ํ๙ มิถุนำยน ๎๑๒ํ วลำ ํ๎.์์ น. 
๎. กรุณำลือกครงกำรทีไสน฿จขຌำรวมคัดลือกพียง ํ ครงกำรทำนั น 

๏. ส ำนักงำน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ฿นกำรขຌำรวมกิจกรรมกรณีทีไทำนเมยืนยันกำรขຌำรวมกิจกรรมละ                   
เมสำมำรถขຌำรวมประชุมภำย฿นวันละวลำทีไส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

๎/๎ 


