
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

หน้า 1 จาก 6 
 

สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

     

 

ลำดับ 
ส่วนราชการ
เจ้าภาพโจทย์ 

โจทย์ 

เริ่ม
ปฏิบัติงาน

วันที่ 

สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน

วันที่ 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

ส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

หมายเหตุ 

1 สำนัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

โครงการติดตามการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตร ี

1 เมษายน 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

นางสาวสราญจิต  สุวัฒนานันท ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ 

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี   

นายวชิา จนัทร์กลม นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย   

นายดำรงศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนา
ชำนาญการ 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ   

นายพล วีระไวทยะ 

 

 

 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 
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ลำดับ 
ส่วนราชการ
เจ้าภาพโจทย์ 

โจทย์ 

เริ่ม
ปฏิบัติงาน

วันที่ 

สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน

วันที่ 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

ส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

หมายเหตุ 

2 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
วิเคราะห์และออกแบบ
นโยบายเศรษฐกิจแรงงาน 

1 เมษายน 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

นางนุชรัตน์ ลาภบุญ นักวิชาการสถิติ 
ชำนาญการ 

สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ 

  

3 กรมการ
ปกครอง 

การพัฒนาโครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลกลาง (Linkage 

Center) 

1 มิถุนายน 
2563 

31

พฤษภาคม 
2564 

นายจักรพันธ์ รัตนากร นักพัฒนาสังคม 

ชำนาญการ 

กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ   

นายสรรชยั สุภัควนชิ นักวิชาการศาสนา
ปฏิบัติการ 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ   

นางสาวณัฐศรัณย์ คงภ ู นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย   

นางสาวสุทัศษา สังข์สำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

กรมธุรกิจ
พลังงาน 

สละสิทธิ์ 

4 สำนักงาน 
ป.ป.ท. 

1 มิถุนายน 
2563 

นายรุจิภาส จรรยาศรี นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ 

สำนักงาน ก.พ. 
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ลำดับ 
ส่วนราชการ
เจ้าภาพโจทย์ 

โจทย์ 

เริ่ม
ปฏิบัติงาน

วันที่ 

สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน

วันที่ 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

ส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

หมายเหตุ 

แนวทางขับเคลื่อน
ยกระดับค่าคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจรติ 

31 

พฤษภาคม 
2564 

นางสาวภัทรณัท ปานมณ ี นักวิชาการศาสนา
ปฏิบัติการ 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ   

5 สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ 

การขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูล
น้ำสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำของ
ประเทศ 

1 มิถุนายน 
2563 

30 

กันยายน 
2564 

นายศุภมิตร จันทะคาม นักธรณีวิทยาชำนาญการ กรมทรัพยากร
ธรณี 

  

6 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคม 

การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

1 มิถุนายน 
2563 

31 

พฤษภาคม 
2564 

นางสาวกมลวรรณ เกิดในมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ   

นายพฤษภ์ ไชยลงการณ ์ นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 

กรมเจรจา
การค้าระหว่าง
ประเทศ   

นายวิทวัส แจ้งจิต นักวิชาการศาสนา
ชำนาญการ 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ   

7 กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ 

การพัฒนาระบบการ
ช่วยเหลือทางสังคมและ
การลงทุนทางสังคม

1 ตุลาคม 
2563 

30 

กันยายน 
2564 

นางสาวปาริชาติ พรหมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   
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ลำดับ 
ส่วนราชการ
เจ้าภาพโจทย์ 

โจทย์ 

เริ่ม
ปฏิบัติงาน

วันที่ 

สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน

วันที่ 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

ส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

หมายเหตุ 

สำหรับผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ที่พ่ึง 

นางสาวศนัสนยี์ สุทธิ นักพัฒนาสังคม 

ชำนาญการ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย์ 

สละสิทธิ์ 

นางสาวณชิาภัทร เทียนมั่น นักพัฒนาสังคม 

ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย์   

นางสาวณัฏฐธนัน นพฐิติ
กาญจน ์

นักพัฒนาสังคม 

ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของ
มนุษย์   
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ลำดับ 
ส่วนราชการ
เจ้าภาพโจทย์ 

โจทย์ 

เริ่ม
ปฏิบัติงาน

วันที่ 

สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน

วันที่ 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

ส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

หมายเหตุ 

8 สำนักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

พัฒนาการจัดเก็บ
ประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญด่้าน
เศรษฐกิจการเกษตร 

1 ตุลาคม 
2563 

30 

กันยายน 
2564 

นายณัฐพงษ์  พิณทอง นักวิชาการพาณิชย์
ปฏิบัติการ 

กรมเจรจา
การค้าระหว่าง
ประเทศ 

  

9 สำนักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 

1 ตุลาคม 
2563 

30 

กันยายน 
2564 

นางสาวณัฐธลักษณ์  ภักดี
ณรงค์ 

นักนิติวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ 

สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

  

10 สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

การเพิ่มปริมาณผู้เรียน
อาชีวศึกษาในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี ใน
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคเหนือ 

1 ตุลาคม 
2563 

30 

กันยายน 
2564 

นายบดินทร์ ทพิยมณฑล นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชำนาญการ 

กรมป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย   

นายราเมศ สุขาภบิาล วิศวกรชำนาญการ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา   

11 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

ศึกษาการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร
ของสหกรณภ์าค
การเกษตรที่ส่งผลต่อ
ความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขันและมุ่งสู่ความ
ยั่งยืน 

1 ตุลาคม 
2563 

30 

กันยายน 
2564 

นางสุภานนั รัศมีลิ่มทอง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์   

นางอธิฐาน เรืองแก้ว นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 
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ลำดับ 
ส่วนราชการ
เจ้าภาพโจทย์ 

โจทย์ 

เริ่ม
ปฏิบัติงาน

วันที่ 

สิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน

วันที่ 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

ส่วนราชการ
ต้นสังกัด 

หมายเหตุ 

12 สำนักงาน
ประกันสังคม 

มาตรการขยายความ
คุ้มครองด้านการ
ประกันสังคมสู่แรงงาน
นอกระบบ 

1 ตุลาคม 
2563 

30 

กันยายน 
2564 

นายสายชล คล้อยเอ่ียม นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

กรมอนามัย 
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กำหนดการ 
ประชุมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ 

เพือ่การปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

(เริ่มดำเนินการ ๑ มิถนุายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)  
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
 

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

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น. เตรียมการประชุมทางไกล  
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  ชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการฯ รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
    โดย ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง (นางสาวอลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 

▪ ที่มา และรายละเอียดโครงการฯ 

▪ แนวทางปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการฯ 

▪ การวางแผนการมอบหมายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. การชี้แจงประเด็นถาม-ตอบ 

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

หมายเหตุ  หากมีข้อซักถามเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ทีเ่บอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ่ ๖๘๑๗, ๖๘๑๒ หรือ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐ นายศิริโรจน์  อินทร์ประสิทธิ์ 
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เอกสารแนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conferencing) ผ่านโปรแกรม Zoom 
และแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ 

          

ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมโปรดลงทะเบียนผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์โดยแสกน QR Code ด้านล่าง 

 

 

 

การเข้าร่วมการประชุม 

1. เข้าร่วมช่องทางการสื่อสารผา่นทาง Group Line เพื่อติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ท่ี 

 

2. ให้ท่านเปิด Web Browser (แนะนำใช้ Chrome) แล้วไปยัง Join.zoom.us เพิ่งเริ่มการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. จากนั้นใช้ข้อมูลด้านลา่ง เพื่อเข้ารว่มการประชุม 

Senior Executive Service Office, OCSC is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic:เปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development 

Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

Time: May 25, 2020 10:00 AM Bangkok 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/6980827209?pwd=UTlnUUdYQmI1SS9wNjJCU3Jua3g1dz09 

Meeting ID: 698 082 7209 

Password: pwst1a     หรือ QR Code: 

 

 Meeting ID: 698 082 7209 

Password: pwst1a 
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4. กรณีเข้าร่วมแล้วไมส่ามารถรับฟังเสียงได้ ใหต้รวจสอบว่าท่านได้กด Call via Device Audio (ปรากฏอยู่ด้าน
มุมซ้ายล่างของหน้าจอ)   

 

 

 

 

 

5. หากท่านมีคำถามระหว่างการกิจกรรมท่านสามารถพิมพ์คำถามลงในกลุ่ม Line เพื่อประสานขอคำแนะนำได้ทันท ี
หรือส่งสัญญาณให้วิทยากรเพื่อสอบถาม 

6. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค เจ้าหน้าที่ ก.พ. จะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็วผ่าน 
Group Line  

ข้อปฏิบัติในการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล 

1. ควรเข้ามา log in เข้าสู่ระบบก่อนเวลาประมาณ 20 นาทีเพื่อเตรียมตัวก่อนการประชุม 

2. หากไม่มีความจำเป็นในการใช้เสียงสนทนา กรุณากดปุ่ม Mute บริเวณด้านล่างซ้ายของหน้าจอท่านเพื่อหลีกเลี่ยง
การส่งเสียงอันเป็นที่รบกวนในการประชุม 

3. ควรใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าร่วมการประชุม แทนการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 

4. หากอยู่ในสถานที่เดียวกัน กรุณาใช้คอมพิเตอร์เครื่องเดียวในการเข้าร่วมการประชุม เนื่องจากการประชุมรองรับ
การเข้าร่วมเพียง 100 หน้าจอเท่านั้น  และไม่ป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนระหว่างการประชุม 

5. ควรใช้สถานที่ที่ปลอดเสียงรบกวนขณะเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล 

 

สอบถามเพ่ิมเติมที:่  

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 

ผู้ประสานงาน นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธิ์ 

โทร 02 547 1000 ต่อ 6817 / 061 420 4240 

Email: hipps2017team@gmail.com 

 


