
 
ที่  นร ๑๐๑๓.๒/๔๑     สำนักงาน ก.พ. 
      ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

   ๓  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เร ื ่อง  ขอแจ้งรายชื ่อผ ู ้ม ีส ิทธิเข ้าร ่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู ้บร ิหารราชการไทยในบทบาทโค้ช  
(Leader as Coach) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

เรียน  «หัวหน้าส่วนราชการ» จำนวน ๒๔ ฉบับ 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๓.๒/๓๙  ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

  ตามหนังสือที ่อ้างถึง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู ้บริหารราชการไทย 
ในบทบาทโค้ช (Leader as Coach) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙, ๑๐, ๑๖, ๑๗, 
๒๔, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที ่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบปฏิบัติการ ZOOM) โดยเชิญข้าราชการผู้สำเร็จโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ 
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๙๓ และมีผลงานรายบุคคล (IS) ในระดับดีเด่น สมัครเข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื ่อข้าราชการผู ้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย เพื ่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ ZOOM) ตามวันและเวลาข้างต้น และขอได้โปรดแจ้งให้ข้าราชการดังกล่าว 
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ผ่าน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นช่องทาง 
ในการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ต่อไป  

  จึงเร ียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดของท่านเข ้าร ่วมการประชุม  
เชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

                                                                       ขอแสดงความนับถือ 

 
                          (นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์) 

 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน  
 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.  

 
 

สถาบนัพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๖   
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
 

ด่วนที่สุด 

http://line.me/ti/g/rp4dj5skxw 



-๒- 

 
«หัวหน้าส่วนราชการ» จำนวน ๒๔ ฉบับ 

ที ่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน 
๑ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๓ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๔ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
๕ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
๖ อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 
๗ เลขาธิการ ก.พ.  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๘ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
๙ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. สำนักงาน ป.ย.ป. 
๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากร 
๑๒ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๑๓ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๑๔ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
๑๕ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๖ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
๑๗ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
๑๘ ปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
๑๙ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
๒๐ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี 
๒๑ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๒๒ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๒๓ อธิบดีกรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม 
๒๔ อธิบดีกรมการข้าว กรมการข้าว 

 
  



-๓- 

 

 
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรผู้บริหารราชการไทยในบทบาทโค้ช (Leader as Coach) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันที ่๙, ๑๐, ๑๖, ๑๗, ๒๔, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที ่๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบปฏิบัติการ ZOOM) 
---------------------------------- 

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

๑ นายกนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
๒ นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
๓ นายทัศพันธ์ พงษ์เภตรา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สำนักงานปลัด 
สำนักนายกรัฐมนตรี 

๔ นางพุทธิมา ตระการวนิช ผู้อำนวยการกอง ๑ สำนักงาน ป.ย.ป. 
๕ นายกิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต 
๖ นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด 

กระทรวงพลังงาน 
๗ นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฎพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริม 

การลงทุนจากต่างประเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน 

๘ นางสาวอำไพ ศรีเริงหล้า สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
กำแพงเพชร 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

๙ นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 
รักษาการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
ระบบงานการข่าว 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

๑๐ นางสาวชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์  
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

กรมควบคุมโรค 

๑๑ นางอัปสร สอาดสุด ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ 
และตรวจสอบทรัพยากรธรณี 

กรมทรัพยากรธรณี 

๑๒ นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพ
แรงงานและผู้ประกอบกิจการ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑๓ นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี 

สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

๑๔ นางสาวจิตติมา นาคมโน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 



-๔- 

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
๑๕ นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศ 

และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

๑๖ นางอารดา เฟ่ืองทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ 

กรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ 

๑๗ นางสาวแก้วตา ศรีสังข์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. 
๑๘ นางสาวจิฬาภรณ ์ตามชู  

กฤษณสุวรรณ 
ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้เสียหาย 
และจำเลยในคดีอาญา 

กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ 

๑๙ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักโยบาย 
และยุทธศาสตร์ข้าว 

กรมการข้าว 

๒๐ นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๒๑ นายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง 

๒๒ นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
ลพบุรี 

กรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน 

๒๓ นางสาววัชราวดี วิเชียรศรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ 
ปราจีนบุรี 

กรมศิลปากร 

๒๔ นายวัชรพงษ์ แก้วหอม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ เขต ๒  
จังหวัดอุดรธานี 

กรมหม่อนไหม 

๒๕ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน 

กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

หมายเหตุ.-  
ผู้ที ่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้  

กรุณาโทรแจ้งสำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 


