


  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงูรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่น ๑ – ๑๕ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ ข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีบทบาทในการกำหนดและบริหารประเทศ ข้าราชการรุ่น
ใหม่จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  
ทันโลก  ทันเหตุการณ์  เพราะข้าราชการเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ  การสร้างข้าราชการ
รุ่นใหม่ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพย่อมเป็นการสร้างความแข็งแรงให้ประเทศเช่นกัน 

 ๑.๒ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System - HiPPS) 

เป็นระบบบริหารกำลังคนที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงที่มีผลงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์                
ต่อภารกิจของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ โดยเน้นกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ในระยะยาวและต่อเนื่อง                   
ผ่านการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม เพ่ือให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนา 

อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้สามารถเติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงได้อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม 

  ๑.๓ นับตั้งแต่ที่ได้มีเริ่มพัฒนาระบบ HiPPS มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒                   
มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงทั้งสิ้น ๑๕ รุ่น จำนวน ๑,๒๗๔ คน การจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพภายใต้ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละปี และเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่
สำคัญตามกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

๑.๔ มติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการ ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ 
จำนวน ๑๖๓ คน และรุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๕ คน รวมเป็น ๑๖๘ คน  (๗๙ ส่วนราชการ) ประกอบด้วยหลักสูตร 
“การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” และแนวทาง
การคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่เพ่ือรับทุนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ จำนวนรวม ๓๐ ทุน  

๑.๕ เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น ๑๕ จำนวน ๑๖๓ คน ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๕ คน ที่ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๖๘ คน ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาภายใต้ระบบข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงตลอดจนมีโอกาสทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภายในรุ่น รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์กับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในรุ่นที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการสร้างเสริมพลังเครือข่ายการทำงานและ
ความสัมพันธ์ในภาคราชการต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 
            ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา 
ตลอดจนกรอบระยะเวลาเงื่อนไขภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้แก่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ ๑๕ 

  ๒.๒ เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้ทำความรู้จัก เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน รวมถึงได้พัฒนาสมรรถนะในด้านภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกับประชาชน 



 ๒  

 

 

            ๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑ – ๑๕ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
  ๒.๔ เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค 
ท้องถิ่น ภาคประชาชน และการเป็นข้าราชการที่ดี  
   ๒.๕ เพ่ือระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๓. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๓.๑ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร
กำลังคนคุณภาพ แนวคิด วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนาภายใต้งระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 ๓.๒ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ก่อให้ เกิดเครือข่ายการทำงานของ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 ๓.๓  การระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้มีความยั่งยืน 

 ๓.๔ สำนักงาน ก.พ. สามารถนำสิ่งที่ได้จากการระดมความคิดเห็น การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มาปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐฯ ในภาพรวม 

๔. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๖ คน ไดแ้ก่ 

 ๔.๑ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๑๖๓ คน  

 ๔.๒ ข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๕ คน 

 ๔.๓ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๔ จำนวน ๓๐ คน 

  ๔.๔ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ที่เก่ียวข้องจำนวน ๘ คน  

๕. วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรม  

               กิจกรรมของโครงการสัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑ – ๑๔ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย วันที่จัดกิจกรรม สถานที ่
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู ง  รุ่นที่  ๑๕ 
จ ำ น ว น ป ร ะ ม า ณ  ๑ ๖ ๓  ค น  แ ล ะ 
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู ง รุ่นที่  ๑๔ 

จำนวน ๕ คน รวม ๑๖๘ คน  
วันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม  

๒๕๖๒ 

สำนักงาน ก.พ.  
ค่ายฝึกพักแรมกองรักษาความปลดภัยฐาน

ทัพเรือสัตหีบ  
อาคารรับรอง สัตหีบ ข้ า ร า ช ก า ร ผู้ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ สู ง                       

รุ่นที่ ๑ – ๑๔ จำนวนประมาณ ๓๐ คน  
 

๗. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 



 

กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย รุ่น ๑ – ๑๕  
วันที ่๑๑ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ณ ค่ายฝึกพักแรมกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
******************************** 

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

(การแต่งกาย: ชุดทำงานสุภาพ) 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น ๑๕ 

 โดย นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. 
๐๙.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. การบรรยาย หัวข้อ  

“การบริหารกำลังคนคุณภาพภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางไปอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ                     
๑๕.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น  

๑๘.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 

วันพฤหัสบดทีี่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
(การแต่งกาย: เสื้อสีเข้ม กางเกงขายาวและรองเท้ากีฬา/ผ้าใบ)  
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไปศูนย์พักแรมกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม Advance Team  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรม Advance Team 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เดินทางถึงอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. Workshop การลงชุมชน  
 

 

 



 - ๒ -  

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

(การแต่งกาย: เสื้อรุ่นสีเข้ม โปโลมีปก กางเกงขายาวสุภาพ) 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลงพื้นที่และร่วมกับกิจกรรมการโครงการตามพระราชดำริ-ชุมชน-อปท.  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ลงพื้นที่และร่วมกับกิจกรรมการโครงการตามพระราชดำริ-ชุมชน-อปท.  
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  เดินทางกลับอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ 

๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  สรุปผลการลงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน 

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  กิจกรรมสายใยรักจากพ่ีสู่น้อง  
 

วันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๒ 

(การแต่งกาย: เสื้อรุ่นสีเข้ม โปโลมีปก กางเกงขายาวสุภาพ) 
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับสำนักงาน ก.พ. โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

หมายเหตุ: ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

  ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น. 
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแต่งชุดลำลองสีเข้ม รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา ที่เหมาะแก่การทำ

กิจกรรมกลางแจ้ง  
๔. กรุณาเตรียมอุปกรณ์กันแดด ฝน และยาประจำตัวให้พร้อมในระหว่างการทำกิจกรรม 

 

 
 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒

ที่ ชื่อ - สกุล ส่วนราชการ
๑ นางสาวกาญจนา พรมเทพ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒ นางสาวพรรณิสา นิรัตติวงศกรณ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓ นางสาวภณิดา ปรัชญกุล ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔ นางสาวปาริชาติ เปิน้วงษ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕ นายสุกรี คลองวิธี ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๖ นายเกษมสิทธิ ์ ยิ้มประสิทธิ ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๗ นายวันเฉลิม คงเกต ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘ นายธัชพล  วัฒนาไพศาล ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙ นายกฤช เศรษฐรังสรรค์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ

๑๐ นายธฤต รัตนสัค ส านักงานสถิติแห่งชาติ
๑๑ นางสาวดวิษา ไพบูลย์ศิริ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๑๒ นางสาวธารินี  คล้ าจุ้ย ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๑๓ นายวิทยา อินทร์สุวรรณ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๑๔ นายยอดบุตร ก้อนแก้ว ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๕ นายศรัณย์ลาภ โสภณิก ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๖ นางสาวกฤตลักษณ์ วิจิตรกูล ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
๑๗ นางสาวกิรณา เทวอักษร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๘ นางสาวเปรมฤทัย เครือเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๙ นายวิทวัช กุยแก้ว ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๐ นายอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๒๑ นางสาวจิดาภา วงศ์สัมพันธ์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๒ นางสาวพิสินี โชติชุติ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๓ นายธนากร วงศ์ผดุงธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๔ นายศฤงคาร  วิเชียรรัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๕ นางจิตราภรณ์ ชิโนดม ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
๒๖ นายวิทวัส ไกรวิทย์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รายชือ่ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕



๒๗ นางสาวทับทิม ล้ิมสุนทร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๒๘ นางสาวปุณฑรี ชวนชื่น ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๒๙ นายณพวุฒิ ประวัติ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๓๐ นางสาวภาสินี อภิศักด์ิมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม
๓๑ นางสาวธิมาพร สินธวาชีวะ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๓๒ นางสาวปุณิกา พลอัมพร ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
๓๓ นางสาวอัจจิมา กวีญาณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
๓๔ นางสาวปิยนุช จับใจ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓๕ นางสาวอภีษฎา คุณาพรธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓๖ นางสาวพรนิชา หว่างอากาศ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๗ นางสาวศรีนาถ โพธิพ์ุทธชัย ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓๘ นางสาวฉัตรทิพย์ เรืองจันทร์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๙ นายเวชยันต์ ทองทิพย์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔๐ นางสาวชญานันทน์ ฉัตรมาศ ส านักงานประกันสังคม
๔๑ นายสุประเสริฐ ขาวละออ ส านักงานประกันสังคม
๔๒ นายธนกาญจน์ ว่องลีลาเศรษฐ์ ส านักงานประกันสังคม
๔๓ นางสาวกมลพร ภักดี ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ
๔๔ นางสาวธิติพร ยงชัยหิรัญ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๔๕ นางสาวกิติลักษณ์ ถนอมบุญชัย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๔๖ นางสาววรนิจ ไกรพินิจ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๔๗ นายกิตติภัฎ อมะลัษเฐียร ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
๔๘ นางสาวอรพรรณ ใจอุตม์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔๙ นายธวัชชัย นาคราชนิยม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕๐ ว่าที ่ร.ต.ธีรวัต นนทสวัสด์ิศรี ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕๑ นางสาวณิชกานต์  นามทองใบ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕๒ นายวิทวัส  วิริยะบัญชา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕๓ นางสาวกุลวลัย รังสิยาภรณ์รัตน์ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ

๕๔ นางสาวชนันภรณ์ ปุง้เผ่าพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



๕๕ นางสาววรวิมล จันทรทอง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๕๖ นายพลกฤต ประสิทธิศิ์ลป์สิริ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๕๗ นายณัฏฐพงษ์ ประพัฒน์รังษี ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๕๘ นางสาวนันทนุช สุวรรนาวุธ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
๕๙ นางสาวอริสรา เริงส าราญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
๖๐ นางสาวศศิวิมล เทศมาสา ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ
๖๑ นางสาวศุภานัน เจริญขนัดภัค ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
๖๒ นายอภิชาติ วงษ์ค า ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม
๖๓ นายนรา สวนแก้ว ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๖๔ นางสาวอภิญญา เจนธัญญารักษ์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
๖๕ นายวัชรินทร์ ทดลา ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
๖๖ นางสาวสุธิดา ผาพรม ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๖๗ นายภัทร์ธนชาติ อาษากิจ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๖๘ นายปุณยวีร์ ตันประเสริฐ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๖๙ นางสาวณัฐนรี เก้าเอี้ยน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๗๐ นางสาวณัฐินี พรหมประสิทธิ์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๗๑ นางสาวศันศนีย์ ล่องดุริยางค์ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๗๒ นายรัฐสภา มีประไพ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๗๓ นายอิทธิศักด์ิ ยิ้มแย้ม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๗๔ นางเกียรติศิริ คันธวิวรณ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๗๕ นางสาวณัฐธิดา ศรีนาค สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๗๖ นายกมล หมื่นยุทธ ราชบัณฑิตยสถาน
๗๗ นางสาวพิมพ์ศิริ ยานะโค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช
๗๘ นายณัฐพงศ์ บรรเทิง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช
๗๙ นายมหศักด์ิสกล สมโสภาพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช
๘๐ นางมาลัยพร ตาเสน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช
๘๑ นางสาวหนูเล็ก ส าราญจิต กรมอุตุนิยมวิทยา
๘๒ นายธิติพล ศรีไตรรัตน์ กรมอุตุนิยมวิทยา
๘๓ นายนวศักด์ิ ศรีสุข กรมอุตุนิยมวิทยา



๘๔ นายวรพล สิชฌนุกฤษฏ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
๘๕ นายบุญญวัฒน์ ขุนอินทร์ กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่
๘๖ นางสาวสุวิชชา สังข์ทอง กรมอนามัย
๘๗ นายสายชล คล้อยเอี่ยม กรมอนามัย
๘๘ นายสมรัฐ นัยรัมย์ กรมอนามัย
๘๙ นางสาวนรีนาถ กาญจนเจตนี กรมหม่อนไหม
๙๐ นางพรพรรณ อรชร กรมสุขภาพจิต
๙๑ นางสาวผกาวรรณ สุทธิวงศ์ กรมสุขภาพจิต
๙๒ นายรมยนนท์ หมู่พยัคฆ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๙๓ นางสาวพิชญ์นรี ฤทธิจ์ังหรีด กรมสรรพากร
๙๔ นางสาวศุภรัตน์ เล้ียงบ ารุง กรมสรรพากร
๙๕ นางสาวกานต์ ข าสังข์ กรมสรรพสามิต
๙๖ นางสาวปุณณิญาณ์ งามปล่ัง กรมสรรพสามิต
๙๗ นางสาวธรรมิกา ธรรมวาทิน กรมสรรพสามิต
๙๘ นายปรียวิศว์ พร้ิงศุลกะ กรมสรรพสามิต
๙๙ นายศรัณย์ จันทร์ศิริวิไลกุล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๐๐ นางสาวปุญชรัสมิ์ ศุภก าเนิด กรมสรรพากร
๑๐๑ นายพงศ์กฤษณ์ เจติยวรรณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๐๒ นายธนพล ชัยรัชนีกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๐๓ นายศุภกร สุขจันทร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๐๔ นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
๑๐๕ นางสาวอัญชลี มะลิวัลย์ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
๑๐๖ นางสาวสิริอร อ่อนทรัพย์ กรมศิลปากร
๑๐๗ นางสาวดนาพร สารพฤกษ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๐๘ นายธานี ณ กาฬสินธุ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๐๙ นายยุรนันท์ พินิจมนตรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๑๐ นางสาวริสา  ศรีสังข์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๑๑ นางสาววิภาวี วงศ์ชนะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๑๒ นางสาวสุรินทรา  หลานวงศ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



๑๑๓ นายณรงค์รัฐ โรจน์วิสุทธินันท์ กรมราชทัณฑ์
๑๑๔ นางสาวญาณัฎฐา อักษรน า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๑๕ นางสาวเจนจิรา กุลพานิช กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๑๑๖ นายมโน จันทร์กระจ่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๑๑๗ นางสาวกมลวรรณ กวีรัตนธนะ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๑๘ นางสาวอ้อมจิตร เสนา กรมป่าไม้
๑๑๙ นายมนตรี อินต๊ะเสน กรมป่าไม้
๑๒๐ นางสาวจารุภัทร ขวัญเยื้อง กรมปศุสัตว์
๑๒๑ นางสาวฐิติกานต์ จิรกิตติสุนทร กรมปศุสัตว์
๑๒๒ นางสาวนันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล กรมปศุสัตว์
๑๒๓ นางสาวพิชญา ไผทสิทธิ์ กรมปศุสัตว์
๑๒๔ นายพัสกร ไชยสาร กรมปศุสัตว์
๑๒๕ นางสาวอภิชญา สังข์ทอง กรมปศุสัตว์
๑๒๖ นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล กรมประชาสัมพันธ์
๑๒๗ นางสาวศศิภา วงศ์ศิริเมธีกุล กรมบัญชีกลาง
๑๒๘ นายชานนท์ ช านาญกิจ กรมบัญชีกลาง
๑๒๙ นายสุรสิทธิ ์พรหมจักร กรมบัญชีกลาง
๑๓๐ นางสาวจุฑาทิพย์ คงเพ็ชร์ กรมธุรกิจพลังงาน
๑๓๑ นางสาวศาตพร ศรีดาวทอง กรมธุรกิจพลังงาน
๑๓๒ นายณัฐรุจ อนันตบวรวุฒิ กรมธุรกิจพลังงาน
๑๓๓ นายสุทธวีร์ ต้ังทรงสวัสด์ิ กรมธนารักษ์
๑๓๔ นายหฤษฎ์ ประเสริฐสิน กรมทางหลวง
๑๓๕ นางสาวศิริลักษณ์ ด้วงทรง กรมทรัพยากรน้ าบาดาล
๑๓๖ นางสาวโชติรส โพธิท์อง กรมทรัพยากรน้ า
๑๓๗ นางสาวทิพวรรณ ขันทอง กรมทรัพยากรน้ า
๑๓๘ นางสาวนุชจรี เจริญบุญวานนท์ กรมทรัพยากรธรณี
๑๓๙ ว่าทีร้่อยเอกกวิน เกิดไพโรจน์ กรมทรัพยากรธรณี
๑๔๐ นายพชร พชรวีภาส กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๑๔๑ นายพัชรินทร์  พิมพ์สิงห์ กรมชลประทาน



๑๔๒ นางสาวณัฐญา ศรีพานิช กรมคุมประพฤติ
๑๔๓ นางสาวนภาพร ต้ังถิ่นไท กรมควบคุมมลพิษ
๑๔๔ นางสาวอมรภัทร ทัศนประสิทธิผล กรมควบคุมมลพิษ
๑๔๕ นางสาวฐิติพร กันวิหค กรมควบคุมโรค
๑๔๖ นางสาวนันทกา แก้วประจุ กรมควบคุมโรค
๑๔๗ นางสาวกุลนิษฐ์ บัวหลวง กรมการพัฒนาชุมชน
๑๔๘ นางสาวณัฐปคัลภ์ เทีย่งธรรม กรมการพัฒนาชุมชน
๑๔๙ นายฉัตริน สุวรรณหงส์ กรมการพัฒนาชุมชน
๑๕๐ นายพชร พลายพิชิต กรมการพัฒนาชุมชน
๑๕๑ นายณัฐพจน์  บุญคง กรมการพัฒนาชุมชน
๑๕๒ นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร กรมการพัฒนาชุมชน
๑๕๓ นายพงศ์เทพ วิสมล กรมการปกครอง
๑๕๔ นายพงศธร ธรรมสถิร กรมการปกครอง
๑๕๕ นายวุฒิเวชญ์ สุนทรประสาท กรมการขนส่งทางบก
๑๕๖ นายธีรพงศ์ สง่างาม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๕๗ นายภูมิพิพัทธ์ ศิริวัฒน์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๕๘ นายสุทธิภูมิ  สุคนธวารี กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๕๙ นางสาวจุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๖๐ นางสาวฐิตาพรรณ ฉันทโชติ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๖๑ นางสาวนันทนัจช์ ล้ิมกมลทิพย์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๖๒ นางสาวอภิญญารักษ์ แว่นแก้ว กรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๖๓ นางสาวจุฑารัตน์ วินิจสกุลไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ



ที่ ชื่อ - สกุล ส่วนราชการ
๑ นางสาวทิพย์รัตน์ วงศ์สง่า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๒ นายกิตติพงศ์ เพทาย ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
๓ นางสาวญานิกา รัตนสุวรรณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔ นางสาวภิญญาภัทร ธัญญ์สิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕ นางกนกวรรณ เสฐจินตนิน ส านักนโยบายและแผนพลังงาน

รายชือ่ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔
ที่ยงัไม่ได้เข้ารับการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่าย  

รุ่น ๑๕  และรุ่น ๑๔ (ท่ียังไม่ได้รับการอบรม) 

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ณ สำนักงาน ก.พ. และจังหวัดชลบุรี 
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หมายเหตุ 

๑. กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th 

๒. กรณีท่ีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันดังกล่าวได้ ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผล
ความจำเป็นมาที่สำนักงาน ก.พ.  

๓. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. ปาณพร สมบัติเปี่ยม ศูนย์นักบริหารระดับสูง โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๕ หรือ 
อีเมล panaporn.ocsc@gmail.com 


