
โครงการพฒันา
นกัยุทธศาสตร์

เพื�อการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ
 (Strategist Development Program)
และการประเมนิคณุลักษณะที�พงึประสงค์ 
เพื�อคัดเลือกบุคลากรเขา้รว่มโครงการ ฯ

๒๖  มิถุ น ายน  ๒๕๖๒
สาํนั กง าน  ก .พ .  จั งหวั ดนนท บุ รี

ขา้ราชการที�สนใจ
ทํางานสาํคัญ
ระดบัประเทศ

ขา้ราชการที�สนใจ
ทํางานท้าทาย

ขา้ราชการที�อยาก
สรา้งผลงาน

ใหเ้ป�นที�ประจกัษ์
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ศูนยข์อ้มูลผูม้ศัีกยภาพที�ทกุหนว่ยงานเขา้ถึง
พฒันาระบบการคัดเลือกขา้ราชการผูม้ศัีกยภาพสงู
ทํางานในลักษณะ “Project Team” ตามประเดน็/
ขอ้สั�งการของนายกรฐัมนตรหีรอืรฐับาล เพื�อสรา้ง
โอกาสในการทํางาน
Put the Right Man on the Right Job in the
Right Place at the Right Time

พฒันาแนวทางการรกัษากลุ่มกําลังคน
คณุภาพ (Talent Retention) ผา่นกลไก
การปฏิบติังานในโครงการเชงิยุทธศาสตร์

Talent

Retention



Digital Disruption

Reskilling & Upskilling



โครงการพฒันานกัยุทธศาสตร ์
เพื�อการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ 

(Strategist Development Program)
วตัถปุระสงค์ 

พฒันากลุ่มกําลังคนคณุภาพ
สั�งสมประสบการณ์ ทักษะและองค์ความรู ้
ดึงดดูผูม้ศัีกยภาพสงูใหอ้ยูใ่นระบบราชการ
สรา้งผลงานใหเ้ป�นที�ประจกัษ์ในระดับประเทศ

รวบรวมผลงานของกลุ่มกําลังคนคณุภาพเพื�อขบัเคลื�อนงานราชการ

เครอืขา่ยความรว่มมอืในการทํางานแบบบูรณาการ

คลังคนคณุภาพเพื�อขบัเคลื�อนยุทธศาสตรป์ระเทศ

ผลที�คาดวา่จะได้รบั

ขา้ราชการที�สนใจ
ทํางานสาํคัญ
ระดบัประเทศ

ขา้ราชการที�สนใจ
ทํางานท้าทาย

ขา้ราชการที�อยาก
สรา้งผลงาน

ใหเ้ป�นที�ประจกัษ์



การดําเนนิโครงการนาํรอ่ง

โครงการพฒันานักยุทธศาสตรเ์พื�อการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ 
(Strategist Development Program) 

สาํนักงานทรพัยากรนํ�า
แหง่ชาติ (สทนช.)

สาํนกังาน ก.พ.



ป�จจยัแหง่ความสาํเรจ็

ภารกิจของการ
ทํางานที�ชดัเจน

ผูร้บัผดิชอบ
โครงการที�มี
ศักยภาพสงู

ความเขา้ใจและ
การสนบัสนนุที�ดี
จากผูบ้รหิาร

โจทย์
คลังขอ้มูลเรื�องทรพัยากรนํ�า (Big Data)  
ยุทธศาสตร ์โดยจดัทําแผนยุทธศาสตรเ์รื�องนํ�าที�เชื�อมโยง
กับเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป�นรูปธรรม 
กฎหมายและความซํ�าซอ้นของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เชน่
รา่งพระราชบญัญัติทรพัยากรนํ�าแหง่ชาติ พ.ศ. .... 



การขยายผลการดําเนนิโครงการพฒันานกัยุทธศาสตร์
 เพื�อการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ

(Strategist Development Program) 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

สาํนักงาน ก.พ. 
สาํนักงานปลัดกระทรวงดิจทัิลเพื�อเศรษฐกิจ
และสงัคม 
กรมควบคมุมลพษิ 
สาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สาํนักงานกิจการยุติธรรม 
สาํนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 

 

สว่นราชการเจา้ภาพโจทยที์�พรอ้มจะขยายผลในรอบ 1 เมษายน 2562

รวมทั�งสิ�น 39 คน 
(ขา้ราชการ จาํนวน 22 คน จาก 19 สว่นราชการเขา้รว่มโครงการฯ)



กรมกิจการผูส้งูอายุ

สาํนกังานป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

สาํนกังานการวจิยัแหง่ชาติ

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร

สว่นราชการเจา้ภาพโจทย์
ที�พรอ้มจะขยายผลรอบ 1 ตลุาคม 2562

จาํนวนทั�งสิ�น 4 สว่นราชการ



กรมกิจการผูส้งูอายุ

โจทย์



สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 บูรณาการพฒันาการผลิตสนิค้าเกษตร 
ที�มปี�ญหาสูค่วามยั�งยนื : กรณียางพารา  (7)

ด้านการผลิต
(นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน/ นกัวชิาการสถิติ /นกัวชิาการเกษตร/  
 นกัวชิาการสง่เสรมิการเกษตรหรอืเศรษฐกร) (3)

ด้านการตลาด
(นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน /นกัวชิาการพาณชิย ์/ เศรษฐกร) (2)

การแปรรูปและใชป้ระโยชนจ์ากยางพารา
(นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน นกัวชิาการอุตสาหกรรม/เศรษฐกร)  (2)

ตําแหนง่ที�ต้องการ

โจทย์



สาํนักงานการวจิยัแหง่ชาติ

การขบัเคลื�อนการปฏิรปูระบบวจิยัและนวตักรรมและดาํเนนิงานตาม
แผนปฏิรปูระบบวจิยัและนวตักรรม

พฒันาระบบสารสนเทศกลางและฐานขอ้มูลดชันดีา้นวทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรมของประเทศ  (9)

ดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศกลาง  (3) 
ดา้นการจดัทําฐานขอ้มูลและดัชนีดา้นวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (3)
ดา้นการจดัทําแนวทางการพฒันาฐานขอ้มูล  ระบบสารสนเทศกลาง  (3)

ตําแหน่งที�ต้องการ

โจทย์



สาํนักงานป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

 การดําเนินการเพื�อยกระดับการขบัเคลื�อนยุทธศาสตรด์้าน
การป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย พ.ศ. 2560-2564 

 (2)

ขบัเคลื�อนการดําเนินการตามแผนปฏิบติัการขบัเคลื�อน
ยุทธศาสตรด์้าน AML/CFT  (1)
พฒันาระบบกํากับ ติดตาม การเก็บสถิติขอ้มูล ตามแผนปฏิบติั
การขบัเคลื�อนยุทธศาสตรด์้าน AML/CFT  (1)

ตําแหน่งที�ต้องการ

โจทย์



โครงการพฒันา
นกัยุทธศาสตร์

เพื�อการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ
 (Strategist Development Program)
และการประเมนิคณุลักษณะที�พงึประสงค์ 
เพื�อคัดเลือกบุคลากรเขา้รว่มโครงการ ฯ

26  มิถุ น ายน  2562
สาํนั กง าน  ก .พ .  จั งหวั ดนนท บุ รี

ขา้ราชการที�สนใจ
ทํางานสาํคัญ
ระดบัประเทศ

ขา้ราชการที�สนใจ
ทํางานท้าทาย

ขา้ราชการที�อยาก
สรา้งผลงาน

ใหเ้ป�นที�ประจกัษ์



กําหนดการประชุมชี�แจงโครงการพฒันานกัยุทธศาสตร์
เพื�อการปฏิรปูประเทศเชงิบูรณาการ

 (Strategist Development Program) 
รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒

และการคัดเลือกบุคลากรเขา้รว่มโครงการฯ (รอบแรก)
วนัพุธที� ๒๖ มถินุายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ อาคาร ศูนยส์มัมนา สาํนักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

08.00 - 08.30  น.        ลงทะเบยีน ณ หอ้งประชุม จนิดา ณ สงขลา 

08.30 - 08.45  น.        กล่าวต้อนรบั ชี�แจงวตัถปุระสงค์โครงการพฒันานักยุทธศาสตร์
                                 เพื�อการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ         
                                 โดย รองเลขาธกิาร ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชญิ)
09.15 - 10.45  น.         การทดสอบขอ้เขยีนและประเมนิสมรรถนะ
                                 ผู้สมคัรทกุท่านจะต้องเขา้สอบ   
                                 (ห้องประชุม จนิดา ณ สงขลา)

หมายเหต ุ
๑. กําหนดการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. ผู้มาสายหลังจากเริ�มสอบ ๓๐ นาที จะถือวา่สละสทิธิ�
๓. ผู้สมคัรสอบทกุท่านจะต้องไปที�ห้องสอบก่อนเวลาเริ�มสอบอยา่งน้อย 10 นาที เพื�อลงทะเบยีน
๔. อาหารวา่งและเครื�องดื�มของภาคบา่ย สามารถรบัประทานได้ที�บรเิวณหน้าห้อง 3502



11.00 - 12.00 น.       การทดสอบขอ้เขยีน ผูส้มคัรเขา้สอบเฉพาะสว่นราชการที�ตนสมคัร
                                (โจทย ์2 สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร)    (ห้อง 3502)

การคัดเลือกบุคลากรเขา้รว่มโครงการพฒันานกัยุทธศาสตร์
เพื�อการปฏิรปูประเทศเชงิบูรณาการ

 (Strategist Development Program) 
รอบ 1 ตลุาคม 2562 (รอบแรก)

 วนัพุธที� 26 มถินุายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.     
ณ อาคาร ศูนยส์มัมนา สาํนักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี

12.00 - 13.00 น.       รบัประทานอาหารกลางวนั

13.00 - 14.00 น.        การทดสอบขอ้เขยีน ผูส้มคัรเขา้สอบเฉพาะสว่นราชการที�ตนสมคัร
                                (โจทย ์3 สาํนกังานการวจิยัแห่งชาติ)       (ห้อง 3310)

14.15 - 15.15 น.        การทดสอบขอ้เขยีน ผูส้มคัรเขา้สอบเฉพาะสว่นราชการที�ตนสมคัร
                                (โจทย ์4 สาํนกังานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)   (ห้อง 3314)

15.30 - 17.00 น.       การทดสอบขอ้เขยีน ผูส้มคัรเขา้สอบเฉพาะสว่นราชการที�ตนสมคัร
                                (โจทย ์1 กรมกิจการผูส้งูอายุ)    (ห้องคอมพวิเตอร ์3414)

ผูม้าสายหลังจาก
เริ�มสอบ 30 นาที 
จะถือวา่สละสทิธิ�

ผูส้มคัรสอบทกุท่านจะต้องไปที�หอ้งสอบ ก่อนเวลาเริ�มสอบอยา่งนอ้ย 10 นาที เพื�อลงทะเบยีน

ดินสอ
ยางลบ
ปากกา

ปากกาลบคําผดิ

อุปกรณ์ที�ต้องนํามา

และสง่ Clip Video  ในรูปแบบ CD หรอื flash drive 

และสง่ Clip VideoและPower Point ตามที�แจง้ ในรูปแบบ CD หรอื flash drive


