สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
การสัมมนาบุคลากรภาครัฐ
“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน
(National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)”
หลักการและเหตุผล
๑. นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ ระดับ คือ (๑) หลักสูตร ป.ย.ป. ๑
สำหรับระดับหัวหน้าหน่วยงาน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการระดับหัวหน้าประจำ
อำเภอ และ (๒) หลักสูตร ป.ย.ป. ๒/๑ สำหรับ ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน เช่น รองอธิบดี โดยหลักสูตร
ดังกล่าว ให้มุ่งเน้นกิจกรรมระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ฐานราก (Local Economy) ซึง่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
ให้แก่ปลัดกระทรวงและอธิบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และรองอธิบดีที่มีศักยภาพที่ จะดำรงตำแหน่งอธิบดี
ต่อไปในอนาคต รวมทั้งข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ ที่ดำรงตำแหน่งในระดับเทียบเท่ารองอธิบดี
โดยให้จัดการฝึกอบรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งอาจเชิญนักบริหารจากภาคเอกชน
มาถ่ายทอดประสบการณ์ทางการบริหารด้วย โดยเฉพาะการฝ่าฟันปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ
๑.๒ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. พัฒนาและ
จัดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป. ๓) เพื่อการพัฒนาและสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคการเมือง
๑.๓ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ให้สำนักงาน ก.พ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการในการดูแลและสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับทุน ของรัฐบาลกลับมา
ทำงานใช้ทุน รวมถึง การให้ความสำคัญต่อการใช้ศักยภาพบุคลากรในภาครัฐให้ส ามารถผลิตผลงานที่ มี
คุณภาพ และส่งเสริมให้ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่อง และได้รับการสนับสนุนให้ได้สร้างสรรค์
งานคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

๒. การดำเนินการ ...

๒

๒. การดำเนินการของสำนักงาน ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๑ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนั ก งาน ก.พ. ได้ ด ำเนิ น การตามข้ อ สั ่ ง การของ
นายกรัฐ มนตรี โดยการจัด หลักสูตรการพัฒนานักบริหารของส่วนราชการภายใต้ กรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน
๓ หลักสูตร ทั้งนี้ ในการดำเนินการฝึกอบรม ๓ หลักสูตรข้างต้น มีผลผลิตหลักร่วมกัน คือ การจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายสำหรับโครงการสำคัญ (Flagship) ภายใต้กรอบ ป.ย.ป. จำนวน ๗ โครงการ (Seven Policies in Action)
โดยผู้เข้าอบรมจาก ๓ หลักสูตร มีส่วนร่วมในการจัดทำข้อเสนอในบทบาทและมิติที่แตกต่างกัน (เอกสารหมายเลข ๑)
๒.๒ สำนักงาน ก.พ. มีกิจกรรมและโครงการในการพัฒนากำลังคนคุณภาพหลากหลายรูปแบบ
โดยมี โครงการสำคั ญ ได้ แก่ “โครงการข้ าราชการผู ้ ม ี ผลสั มฤทธิ ์ ส ู ง (High Performance and Potential
System-HiPPS)” “หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leadership Program-NWL)” และ
“โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/ Study Team)” ซึ่งที่ผ่านมาจะจัดกิจกรรม
ประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มกำลังคนคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กลุ่มกำลังคนคุณภาพใน
ภาคราชการไทยได้มีเวทีแสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์
ความรู้กับ ผู้บ ริห ารและระหว่างกลุ่มกำลัง คนคุ ณภาพด้ว ยกัน ก่อให้เกิดความคิดเชิงต่อยอดและนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานและภารกิจภาครัฐ อัน จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มี ความหมายใน
ภาพใหญ่ร ะดั บ ประเทศได้ เช่ น ในปี ง ปบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ จั ด การประชุมเชิ งวิ ช าการในหัว ข้อ
“หนึ่ง องศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังคนคุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ”
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการรวบรวมผลงานของกำลังคนคุ ณภาพที่ดำเนินการภายใต้ กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
จึงได้บูรณาการผลงานที่เป็นรูปธรรมของข้าราชการในหลากหลายระดับ จากหลากหลายโครงการ/กิจกรรม
และกำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ
เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” สำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ระดับรองอธิบดีห รื อ
เทียบเท่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มข้าราชการกำลังคนคุณภาพ จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน โดย
การสัมมนาประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ การนำเสนอตัวอย่างโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจาก
ผู้แทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/หลักสูตรของสำนักงาน ก.พ.
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายในการขับเคลื่อนภารกิจงาน
โครงการของภาครัฐ ตามกรอบ ป.ย.ป. จากผู้เข้าอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. รวมทั้งกลุ่มกำลังคนคุณภาพที่
สำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ
๓.๒ เพื่อปลูกฝัง...

๓

๓.๒ เพื่อ ปลูกฝังค่านิย มและทัศนคติ เชิงรุกในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภาครัฐ โดยยึ ด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางให้กับข้าราชการจากทุกภาคส่วน และทุกระดับ
๓.๓ เพื่อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการสำคัญ (Flagship) ๗ โครงการ (Seven
Policies in Action) ซึ่งเป็นผลผลิตจากหลักสูตร ป.ย.ป. ทั้ง ๓ หลักสูตร พร้อมการมอบประกาศนียบัตรสำหรับผูผ้ า่ น
การฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. ๒ รุ่นที่ ๕ และ ๖
๔. กลุ่มเป้าหมาย (จำนวนโดยรวมประมาณ ๑,๐๐๐ คน)
๔.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญ : (๑) หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด (๓) ข้าราชการ
ที่รับผิดชอบงานในกลุ่ม ป.ย.ป. ของส่วนราชการ และ (๔) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงานเกี่ยวข้อง
หรือสนใจข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการสำคัญ (Flagship) ภายใต้กรอบ ป.ย.ป.
๔.๒ ข้าราชการและพนักงานในราชการส่วนท้องถิ่น : ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ปลัดเทศบาลนคร และพนักงานในราชการส่วนท้องถิ่นที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการ
สำคัญ (Flagship) ภายใต้กรอบ ป.ย.ป.
๔.๓ ข้ า ราชการกำลั ง คนคุ ณ ภาพ : (๑) ข้าราชการที ่ ได้ร ับ ทุ นฝึ ก อบรมเพื ่ อการสร้ า ง
นั ก ยุ ท ธศาสตร์ ใ นระบบราชการไทย (Strategist) และ ข้ า ราชการที ่ ไ ด้ ร ั บ ทุ น ฝึ ก อบรมสำหรั บ สำหรั บ
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔
(๒) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญ (Policy Work / Study team) ภายใต้
โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
(๓) ข้ าราชการผู ้ ม ี ผ ลสั มฤทธิ ์ ส ู ง (High Performance and Potential System - HiPPS) (๔) ข้ า ราชการ
ในโครงการหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leadership Program - NWL) รุ่นที่ ๒๒ – ๒๔
(๕) ข้าราชการในโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) (๖) นักเรียนทุนรัฐบาลประเภทต่าง ๆ
และ (๗) ข้าราชการกำลังคนคุณภาพกลุ่มอื่น ๆ ของส่วนราชการ
๔.๔ ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. ของ สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงาน ก.พ.ร.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
๕. วัน เวลา และสถานที่
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ ณ ห้องแกรนด์ไ ดมอน บอลรู ม
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

๖. ผลที่คาดว่า ...

๔

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการที่มาจากส่ วนกลาง ส่ว นภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ได้ ศึ ก ษาตั ว อย่ า งของผลงาน/โครงการที่หลากหลายรูปแบบ ในการขับเคลื่อนภารกิจ งาน โครงการของ
ภาครัฐตามกรอบ ป.ย.ป. นอกจากนี้ ข้าราชการมี Mindset ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภาครัฐโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากการทำงานของภาครัฐทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
๗. งบประมาณ
สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการจัดการสัมมนา (รวมถึงอาหารกลางวันและ
อาหารว่างในการสัมมนา) ทั้งนี้ ค่าเดินทางและค่าที่พัก (หากมี) ขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
**************************

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
กำหนดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน”
(National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เวลา
๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๐๒ น.
๐๙.๐๒ - ๐๙.๐๕ น.
๐๙.๐๕ - ๐๙.๒๕ น.

๐๙.๒๕ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น.

๑๑.๔๕ - ๑๒.๑๕ น.
๑๒.๑๕ - ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน*
เลขาธิการ ก.พ. (นางเมธินี เทพมณี) กล่าวรายงาน ต่อนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
รับชมวิดีทัศน์ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน”
“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: กำลังคนคุณภาพภาครัฐร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน”
โดย - ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ ูง (HiPPS)
- ข้าราชการผูป้ ฏิบัตงิ านในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ
(Policy Work / Study Team)
- ข้าราชการในหลักสูตรพัฒนาผู้นำคลืน่ ลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave)
- ข้าราชการในหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.๑) และหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตามกรอบ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.๒)
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ปาฐกถาพิเศษ
นายกรัฐมนตรีเดินชม พร้อมรับฟังรายงานสรุปจากผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ณ บอร์ดนิทรรศการ
การนำเสนอ “Seven Policies in Action for THAIS: จากโครงการที่ริเริ่มโดย ป.ย.ป.๑
สู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมใน ป.ย.ป.๒ และ ป.ย.ป.๓” ต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
การท่องเที่ยว (๑) การท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
Tourism
(๒) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวงและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
สุขภาพ
(๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
Health
ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สูค่ วามยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
การเกษตร
(๔) กลไกการติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการผลิตน้ำมัน บี ๒๐
(๕) การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ ๕ พืชเศรษฐกิจ
Agriculture
โครงสร้าง
(๖) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินโดยใช้ระบบการบูรณาการ
พื้นฐาน
ข้อมูลการเงินการคลังท้องถิ่น
Infrastructure
ความมั่นคง
(๗) การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
Security
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) บรรยายพิเศษ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ถ่ายภาพร่วมกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ป.ย.ป.๒
พัก**
นิทรรศการ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน”*

หมายเหตุ: * มีบริการอาหารว่าง
** มีบริการอาหารกลางวัน
- แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ (เสื้อคอพับแขนยาว สีกากี)
เครื่องแบบบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น หรือสูทสากล
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
๑. นางสาวเกศสิริ ศิริงามเมือง ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕ , ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒
๒. นางสาวปทิตตา หมื่นนุปงิ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒ , ๐๘ ๒๔๕๓ ๕๓๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
รายชื่อและจานวนข้าราชการเป้าหมายในงานสัมมนาบุคลากรภาครัฐ
“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน
(National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)”

กลุ่มเป้าหมาย
๑ ข้าราชการที่รับผิดชอบงานในกลุ่ม ป.ย.ป. ของส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่า
๒ ข้าราชการในกลุ่มกาลังคนคุณภาพ
๒.๑ ข้าราชการที่ได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบ
ราชการไทย (Strategist) และ ข้าราชการที่ได้รับทุนฝึกอบรม
สาหรับสาหรับการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การทางานสาหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔
๒.๒ ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการ
สาคัญ (Policy Work / Study team) ภายใต้ โครงการพัฒนา
นักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist
Development Program) ใน ๒ ส่วนราชการ พร้อมผู้ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้สอนงาน
๒.๓ ข้าราชการในโครงการหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่
(New Wave Leadership Program - NWL) รุ่นที่ ๒๒ – ๒๔
๒.๔ ข้าราชการกาลังคนคุณภาพกลุ่มอื่น ๆ ของส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่า เช่น ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงู (High
Performance and Potential System - HiPPS) ข้าราชการใน
โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) และนักเรียนทุน
รัฐบาลประเภทต่าง ๆ
๓ ข้าราชการในส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับข้อเสนอเชิงนโยบายสาหรับโครงการสาคัญ (Flagship) ภายใต้กรอบ
ป.ย.ป.*

จานวน/รายชื่อ
๒ ราย

รายชื่อตามเอกสารแนบ
(หน้า ๑ - ๕)

รายชื่อตามเอกสารแนบ
(หน้า ๖)

รายชื่อตามเอกสารแนบ
(หน้า ๗ - ๙)
อย่างน้อย ๕ ราย

อย่างน้อย ๑ ราย

* สาหรับข้าราชการในส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า สานักงาน ก.พ. ได้ส่งหนังสือเชิญให้กับหน่วยงานด้วยแล้ว

๑

รายชื่อข2าราชการที่ได2รับทุนฝKกอบรมเพื่อการสร2างนักยุทธศาสตรในระบบราชการไทย (Strategist)
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ -สกุล
นายวัชรพงษ จิโสะ
นางวัลคุวดี เซอรฮุส
นางสาวจอมหทยาสนิท พงษเสฐียร
นางสาวศรมน เทพแก2ว
นายเกริกฤทธิ์ ฉายศิริกุล
นางสาวพลอยทราย พรนุเคราะห
นางวิภารัตน ป9:นเป;<ยมรัษฎ
นายสุประภาพ พัฒนสิงหเสนีย
นางใกล2รุCง พูลผล
นายฉัตริน สุวรรณหงษ
นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร
นายศรกฤษ อัจฉรานุรักษ
นายภาณุพันธ ป9ญญาใจ
นางสาวชุติมา จามีกรกุล
นายอนุชิต สุขเจริญพงษ

สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรมประชาสัมพันธ
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมอุทยานแหCงชาติ สัตวปFา และพันธุพืช
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
สํานักงานประกันสังคม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรC

๒
รายชื่อข&าราชการที่ได&รับทุนฝEกอบรมสําหรับสําหรับการเสริมสร&างคุณลักษณะส)วนบุคคลและ
ทักษะการทํางานสําหรับข&าราชการ ผู&มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ)นที่ ๑๔
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

ชื่อ -สกุล
นางสาวอธิษฐาน เสยยงคะ
นายธนิตย# บุณยะวันตัง
นางสาวน&องใหม) ส)งเสริมรัตน#
นางสาวปาณพร สมบัติเป,-ยม
นายธีรวัจน# พวงรอด
นางสาวนันท#ปพร มหาไม&
นางสาวรัฐสภา ทรัพย#เมือง
นางสาวสาลินี บุญตน
นางสาวอภิญญา นิลยอง
นายไตรธร ตันตยาวนารถ
นางสาวตวงทอง สังข#แก&ว
นางสาววรรณมาศ น&อยสุวรรณ
ว)าที่ร&อยตรีอนันต# สิทธิวัฒนานนท#
นายกําธร มงคลสาร
นางสาวณิชาภา วงษ#สมบูรณ#
นางสาวจุฑามาศ แสงคํา
นางสาวปวีณ#ธิดา ยันต#ทองอยู)
นายก&องเกียรติ กิตติคุณ
นางสาวพรภัทรา ตันตยานนท#
นางสาวปรวัน จันทรังษี
นางสาวดุจเดือน แก)นทองเจริญ
นางสาววทานีย# เมฆหมอก
นางสาวสุดาพร ฉัตรปBยานนท#
นายตรัญ รักร)วม
นางสาวคณาพร ตันศรีประภาศิริ
นางสาวพัชนีวรรณ ร)องซ&อ
นายธนเวศม# สัญญานุจิต
นายเตชธรรม วัศรากิจกุล
นางสาวธนพร รักความสุข

สังกัด
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย#
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ#
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร# วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร# วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร# วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร# วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมประชาสัมพันธ#
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต

๓
ลําดับ
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

ชื่อ -สกุล
นางสาวนวธี์ฬส พุฒเมือง
นางสาวกรรักษ# ศิลานุกิจ
นางสาวทรรศนันทน# จําปา
นางสาวธวัลรัตน# ไชยพงศ#พาณิช
นางสาวพิชชา ลิ้มศิริ
นางสาวรวิสรา หทัยเสรี
นายวิริยะ ผลเหม
นายสิรวิชญ# ผลึกมณฑล
นางสาวณัฐพัชร ทวีวรรณบูลย#
นางสาวเบญจวรรณ ชุ)มชูบุญ
นางสาวปรกฉัตร อุดมสิทธิ์
นางสาวอภิญดา เสรีวัฒน#
นางสาวภารดี นาคสาย
นางสาวลลิตา ละสอน
นางสาวอัจฉรา ชิดเครือ
นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ#
นางสาวศิรินารถ ปรีชา
นายวรพงษ# เจนธนกิจ
นายสุทธิสาร แก&วคราม
นางสาวปBยวรรณ ศรีกงพาน
นางสาวหฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ
นางสาวกฤษณี ศรีลางค#
นางสาวรุจาภา เพ็ญปฐม
นางสาวศศิพิมพ# ลิ่มมณี
นายกฤตไชย พลินทรนันท#
นางสาวฐิติยา พาณิชยเวชสันติ
นายสุขวิทย# โตนาราง
นางสาวกมลพรรณ สุดโททอง
นางสาวพรรษกร แก&วงามพรรณ#
นางสาวอภิญญา ขนุนทอง
นางสาวฐิติมา แสงงาม
นางสาวทิพย#วัลย# พิศาลป,ติ

สังกัด
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมวิทยาศาสตร#บริการ
กรมวิทยาศาสตร#บริการ
กรมวิทยาศาสตร#บริการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ#
กรมตรวจบัญชีสหกรณ#
กรมหม)อนไหม
กรมหม)อนไหม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการขนส)งทางบก
กรมการขนส)งทางบก

๔
ลําดับ
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

ชื่อ -สกุล
นางสาวสิริลักษณ# ทองมณี
นายชัยวุฒิ อมรประเสริฐกิจ
นางสาวลักษณ#วดี จําปาไชยศรี
นางสาวสาวิตรี จงรักจิตต#
นายนันทวุฒิ บุญอินทร#
นางสาวกิตติยา แก&วมี
นางสาวปวภทร ภัณฑิราวุฒิ
นางสาวฑิตฐิตา อังกาบสี
นางสาวนวรัตน# จันทร#กระเวน
นางสาวนัทธมน มยุระสาคร
นายพีรัสม# เมตตา
นางสาวณัฏฐินีพร สร&อยสูงเนิน
นางสาววิลาวัลย# ธเนศมณีรัตน#
นายพิเชษฐ# อธิภาคย#
นายวิจารณ# อินทรกําแหง
นางสาวมนัสวี เฮงสุวรรณ
นายอนุศักดิ์ ประสมสิน
นางสาวสุดา อิทธิสุภรณ#รัตน#
นายสัครินทธ# อ&นประวัติ
นางสาวสุชาธิษณ# วิรุฬห#ภิญโญ
นางสาวอภิฤดี เข็มเงิน
นางสาวอังศุวรรณ คามดิษฐ#
นางสาวอาทิตยา วิชญานุภาพ
นายเศรณี แสงบุญ
นางสาวมินตรา ผู&วัฒนาวงศ#
นางสาวดวงตา ทองสกุล
นางสาวธัญญารัตน# ปPทมพงศา
นางสาววชิรา จิตต#ปราณี
นายประเสริฐ สินเสริมสุขสกุล
นางเบญจมาส วิญญา
นางสาวอรอร สาราจิตต#
นางสาวสนติกาญจน# กลิ่นสุวรรณ

สังกัด
กรมการขนส)งทางบก
กรมการขนส)งทางบก
กรมท)าอากาศยาน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส)งและจราจร
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแห)งชาติ
สํานักงานสถิติแห)งชาติ
สํานักงานสถิติแห)งชาติ
สํานักงานสถิติแห)งชาติ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมส)งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล&อม
กรมอุทยานแห)งชาติ สัตว#ปOา และพันธุ#พืช
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ#พลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมการค&าภายใน
กรมทรัพย#สินทางปPญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค&า

๕
ลําดับ
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

ชื่อ -สกุล
นายวทัญQู คุณาพรสุจริต
นายพันธยศ จันทร#ผง
นางสาวชาลินี จันทรากุล
นายกิตติศักดิ์ อยู)สบาย
นางสาวณาขวัญ สีดาราษฏร#
นางสาวศิริพร เจริญธรากุล
นางธัญสุดา หน)อแก&ว
นางสาววิมลรัตน# ตั้งมั่นวิทยศักดิ์
นางสาวธัญลักษณ# ฮั่นตระกูล
นางสาวฐิติมา สรรเพชุดาญาณ
นางสาวนงนุช บุญเดิม
นางสาวศิริรัตน# เมียนเกิด
นายธีระพันธุ# พืชผล
นางสาวพอฤทัย สุคนธนันท#
นางสาวสิริวดี สอนสารี
นายทัตติ ตั้งจิตเจริญ
นายวิริยะ ยิ้มยิ่ง
นางสาวทรายทอง ทองเกษม
นางสาวกอบบุญ บุญเย็น
นางสาวชุณห#กฤดา เก&าเอี้ยน
นางรัษฎาภรณ# เอื้ออํานวย
นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ
นายพงศธร จินตกานนท#
นางสาวสลิตา ศิลปบดินทร#
นางสาวสีวลี ศิลปSวรศาสตร#
นายธนัฐ ลีลาอนันตวงษ#
นายภูมิ ไตรไทยธีระ
นางสาวปุญญวันต# ชูช)วย
นางสาวมานิศา วีรวิกรม
นายปวีพล ชินวงศ#
นางสาวจันทิมา ยาเกิ้น
นายสราวุฒิ มูลสุข

สังกัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค&า
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
กรมคุ&มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมราชทัณฑ#
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร#
สถาบันนิติวิทยาศาสตร#
สถาบันนิติวิทยาศาสตร#
กรมพัฒนาฝ,มือแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม
สํานักงานประกันสังคม
กรมศิลปากร
กรมวิทยาศาสตร#การแพทย#
กรมวิทยาศาสตร#การแพทย#
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
กรมอนามัย
กรมส)งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส)งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส)งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส)งเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร)
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมธุรกิจพลังงาน

๖
รายชื่อข$าราชการที่ปฏิบัติราชการในโครงการเชิงยุทธศาสตร#/โครงการสําคัญ ( Policy Work / Study team )
ภายใต$ โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร#เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program ) ๒ สวนราชการ
๑. กลุมกําลังคนคุณภาพชวยราชการ ณ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชื่อ - สกุล
นางสาวหทัยทิพย# แก$วชัยวงค#
นายกันตพงศ# สุวรรณไพบูลย#
นายชนาวัชร อรุณรัตน#
นางสาวพิรพร เพชรทอง
นางสาวศยามล สายยศ
นางสาวนวลวรรณ ฉวีวรรณ
นางสาววรวรรณ นาคบรรพต

ตําแหนง
นิติกรปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห#นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล$อมชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห#ผังเมืองปฏิบัติการ
นักวิเคราะห#นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล$อมชํานาญการพิเศษ

สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมทรัพยากรน้ํา
กรมควบคุมมลพิษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล$อม

๒. กลุมกําลังคนคุณภาพชวยราชการ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลําดับ
๑
๒
๓
๔

ชื่อ - สกุล
นายอนุวัตร จินตกสิกรรม
นายณัฏฐพงษ# ประพัฒน#รังษี
นางสาวกรรณิการ# สถาวร
นางสาวณัฐวลัญช# ดําแก$ว

ตําแหนง
นักวิเคราะห#นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิเคราะห#นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม
สํานักงาน ก.พ.
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
กรมป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗
รายชื่อผู=เข=ารับการฝOกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู=นําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒ - ๒๔
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

ชื่อ - สกุล
นายชัยวัฒน ประภานวรัตน
นายอิทธิเดช สุพงษ
นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร
นางสาวพัชราภรณ อุทัยพิบูลย
นางศรินยา สาขากร
นายนพดล เปลินเสวี
นางสาวกนกวรรณ จุฑาวิตตจรัส
นางสันตสนี เสนากิจ
นางสาวสุจินตนา ป@ยธรรม
นางภาวิณา อัศวมณีกุล
นางสาวดารารัตน โฆษิตพิพัฒน
นายศิขรินทร ลิ่มนิจสรกุล
นางสาวสุดาวีณ พัฒนพิสุทธิชัย
นางสาวณัฐกานต วงศฝDEน
นางนันทวรรณ เหลาฤทธิ์
นางสาวจอมขวัญ พลรักษ
นายชัยรัตน บุญสง
นางสาวประภาพร ศรีเหรา
นางสาวสุดาทิพย มูลอ=าย
นางสาวณัฎฐิณี แสงกุศลสง
นายนิธิพัฒน วัฒนสุวกุล
นางสาวทัศนีย ดอนเนตร
นายสุภัทร บุญสง
นายพฤทธิ์ แกะกระโทก
นายยศวรรธน กิตติก=อง
นายสุรพงษ เอิมอุทัย
นายพงศชิต ชิตพงศ
นางภัคภร ปรีฐนัทธ
นายอลงกรณ จันทรเจริญ
นายธรรมนูญ คงรัตน
นางสาววรัญญา ชวศุภกุล
นายธีรวิทย เฑียรฆโรจน
นางธีรนุช ทองชิว
นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ
นายปคุณ ตันมณีวัฒนา
นายศักดิ์นรินทร อินภิรมย
นางสาวกุลลดา ภูสุวรรณ
นางสาวณาตยา เดนพงศสันต
นายตฤณ ศรีวงศ
นางสาวพีรญา นพรัตน
นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ
นางสาวเสาวลักษณ วิจิตร
นางสาวอมรศรี รัศมิทัต
นางอาภาพร สินธุสาร
นางจิราภรณ บุราคร
นายเอกรัฐ มีชูวาศ
นางสาวอาภา เนตรประไพ

ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล=อมชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ
นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ

สังกัด
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการข=าราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการข=าราชการพลเรือน
สํานักงานคณะกรรมการข=าราชการพลเรือน
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปIองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานคณะกรรมการปIองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต=
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการผู=สูงอายุ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ

รุนที่
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๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
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ชื่อ - สกุล
นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ
นายฐิติเดช ตุลารักษ
นายรณชัย ชางศรี
นายสมพล ชุมแก=ว
นางสาวบุญรัตน อาจหาญรณฤทธิ์
นางเรณุกา นิธิบุณยบดี
นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ
นายพรพิรุณ ชินสอน
นางบุณฑริกา กระจางวงษ
นายวีระพล สุดชาฎา
นายปรเมศร ชะดี
นางสาวรุงทิวา รอดจันทร
นางอารีรัตน พระเพชร
นายคมกฤช อุทะโก
นางสาววรนุช อิงคโรจนฤทธิ์
นางสาวสุนันทา พวงเสมา
นายพิทักษ ชายสม
นางสาวพรชาตา บุสสุวัณโณ
นางสาวนริศรา เอี่ยมคุ=ย
นายภวิศรพล หริสพรรณ
นายนราธิป ดีแก=ว
นายนิพันธ ใหญอรุณ
นายปณิธิศร เอื้อสุดกิจ
นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ
นายปรีชา โสภารัตน
นายไกวัล วัฒนา
นางสาวฤทัยกาญจน บัวเผียน
นางสาวธัญลักษณ มณีวัฒนา
นายทวีชัย เจียรนัยขจร
นายชยาวีร หวังเจริญรุง
นายสุทธิศักดิ์ โทวนิช
นายสุชาติ ชินวรรณโชติ
นางสาวปราวีณา มณีสุต
นายพงษศักดิ์ เอื้อสุวรรณา
นางสาวมนตทิชา วงศพรเพ็ญภาพ
นางสาวกุลฑริกา โควสุรัตน
นางสาวณัฐสินี กสิวิทย
นางสมนึก สิทธิการณา
นายนิรุติ สังขแปIน
นายฤกษฤทธิ์ เคนหาราช
นางสาวญาณี ศรีมณี
นางสาวพริมา ดําริธรรมนิจ
นางสาวสุปราณี ก=องเกียรติกมล
นางสาวขวัญดาว ลือเปQRยม
นางสาวฌินาพรรณ เมฆไพบูลย
นายภาณุวัฒน โทนุบล
นายอดิศร เรือลม
นายอุรินธ หุตะสิงห
นายศิริรัตน บํารุงเสนา
นางประอรรัตน กาญจนธนภัทร

ตําแหนง
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
วิศวกรนิวเคลียรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
วิศวกรชลประทาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการผลิตภัณฑอาหารชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการขนสงชํานาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล=อมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล=อมชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล=อมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดล=อมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
วิศวกรชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สถาปนิกชํานาญการพิเศษ
นักผังเมืองชํานาญการพิเศษ
สถาปนิกชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

สังกัด
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมการข=าว
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กรมประมง
กรมปศุสัตว
กรมปศุสัตว
กรมปศุสัตว
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
กรมหมอนไหม
สํานักงานมาตรฐานสินค=าเกษตรและอาหารแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมทาอากาศยาน
กรมทาอากาศยาน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
กรมอุตุนิยมวิทยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมการค=าภายใน
กรมการค=าภายใน
กรมเจรจาการค=าระหวางประเทศ
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองท=องถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองท=องถิ่น

รุนที่
22
24
23
24
22
22
22
23
24
24
24
23
24
24
22
24
22
22
23
22
23
22
23
24
23
24
24
24
23
24
23
24
22
23
24
22
23
23
24
23
22
23
22
22
22
22
23
24
23
24

๙
ลําดับ
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

ชื่อ - สกุล
นางสาวโรจนา วิโรจนกุล
นายสิทธิชัย สุดสวาท
นางศิวพร เฉลิมศรี
นางเกณิกา ซิกวารทซอน
นางศุลีพันธุ โสลันดา
นางสาวศศิธร ทวีเดช
นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ
นางสาวเสาวนีย อารมยสุข
นายนพดล ครุธน=อย
นายศรุตพันธุ จักรพันธุ ณ อยุธยา
นายภาณุ คูวุฒยากร
นายวรท ลําใย
นางกุลนันท เสนคํา
นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ
นายจักรพันธ เดนดวงบริพันธ
นายประภัสสร ปรุงขวัญเมือง
นายแสน สุขสังข
นางสุธาวดี ทองศิริ
นางสาวชนุตพร บุญสงสวัสดิ์
นายเชษฐพงศ คลองโปรง
นายมนัส จันทรพวง
นายนิธิพงศ อนุรักษพงศธร
นางสาวมัลลิกา เล็บครุฑ
นายอนวัช มิตรประทาน
นางสาวสโรธร ปุษปาคม
นางธันยพร เปาทอง

๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

นางสาวสงา ทาทอง
นายนิติ อินทรวิชา
นายเกงกาจ อิ่มสัมฤทธิ์
นายพลภัทร วินัยบดี
นายทวีศักดิ์ น=อยภาษี
นางสาวป@ลันธนา ทองสัมฤทธิ์
นายยุทธนา ทิณรัตน
นางวีณา วรรณฉัตรสิริ
นายเนตินันท ปล=องไหม

๑๓๓ นางสาวสมชัยยา สุริฉันท
๑๓๔ นายจตุพล เจริญกิจไพบูลย

ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการพัฒนาฝQมือแรงงานชํานาญการพิเศษ
นักภาษาโบราณชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ทันตแพทย
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
วิศวกรหัวหน=าแผนก
หัวหน=ากองควบคุมคุณภาพ
ผู=บริหารทีม
ผู=ชวยผู=อํานวยการ
หัวหน=ากลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศน
ครูชํานาญการพิเศษ
ครู ค.ศ.3
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
ผู=ชํานาญการพิเศษเภสัชกร
พนักงานองคกรของรัฐ
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
รักษาการผู=อํานวยการสวนงานกํากับการแขงขัน
ผู=อํานวยการฝUายอํานวยการการเลือกตั้ง
ผู=ชวยผู=อํานวยการ
ผู=ชวยผู=อํานวยการ
ผู=ชวยผู=อํานวยการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ
พนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษ
เจ=าหน=าที่ศาลปกครองชํานาญการพิเศษ
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
ผู=ชวยเลขานุการรองอัยการสูงสุด
นักวิจัย
นักวิจัย/ผู=รับผิดชอบกลุมวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม ระดับ ๗

สังกัด
กรมพินิจและคุ=มครองเด็กและเยาวชน
กรมพัฒนาฝQมือแรงงาน
กรมศิลปากร
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรมการแพทย
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การไฟฟIาฝUายผลิตแหงประเทศไทย
การไฟฟIาฝUายผลิตแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน)
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
สํานักงาน กสทช.
สํานักงาน กสทช.

รุนที่
23
22
22
24
22
24
24
22
22
22
23
24
23
24
24
22
23
22
24
23
23
24
22
23
23
24

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการสภาผู=แทนราษฎร
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานศาลปกครอง
สํานักงานอัยการสูงสุด

22
22
23
24
22
23
22
24
22

องคการเภสัชกรรม
องคการเภสัชกรรม

22
24

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐ
“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน”
(National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. เข้าไปที่ http://bit.ly/OCSC16SEP หรือ สแกน QR CODE ตามรูปที่ ๑ ทั้งนี้เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์
กรุณาเปิดกับเบราเซอร์ Google Chome, Mozilla Fire Fox, Opera

รูปที่ ๑
๒. เมื่อเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะปรากฏหน้าจอตามรูปที่ ๒ กรุณากรอกข้อมูล
การลงทะเบียนตามขั้นตอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒
กันยายน ๒๕๖๒ เท่านั้น (ทั้งนี้ อาจมีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนตามความเหมาะสม)

รูปที่ ๒

๒
๓. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม “Register” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ตามรูปที่ ๓ หากดำเนินการ
ได้ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” ปรากฏให้เห็น จากนั้นให้ท่านกดปุ่ม
“OK” ตามรูปที่ ๔

รูปที่ ๓

รูปที่ ๔
๔. เมื่อ กรอกข้อมูล การลงทะเบียนเข้าร่ว มการสัมมนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว ระบบ
จะแสดงข้อความ ตามรูปที่ ๕ ท่านสามารถสั่งพิมพ์ QR Code สำหรับใช้ในการรับบัตรเข้าร่วมการสัมมนา
ที่จุดลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่ม “พิมพ์ QR Code”

รูปที่ ๕

๓
๕. นำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มี QR CODE
ตามรูปที่ ๖ ในรูปแบบของกระดาษหรือการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ ไปแสดง ณ บริเวณจุด
ลงทะเบียนในวันสัมมนาเพื่อรับบัตรเข้าร่วมการสัมมนาด้วย

รูปที่ ๖

