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เอกสารแนบ 
ลำดบัที ่ เรยีน 

1.  อธิบดีกรมธนารักษ์ 

2.  อธิบดีกรมศุลกากร 

3.  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

4.  อธิบดีกรมสรรพากร 

5.  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

6.  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

7.  อธิบดีกรมชลประทาน 

8.  อธิบดีกรมประมง 

9.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

10.  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

11.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

12.  อธิบดีกรมหม่อนไหม 

13.  เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

14.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

15.  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

16.  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

17.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
18.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

19.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

20.  อธิบดีกรมป่าไม้ 

21.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

22.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

23.  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

24.  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

25.  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

26.  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

27.  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

28.  อธิบดีกรมการปกครอง 

29.  อธิบดีกรมที่ดิน 

30.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

31.  ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

32.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

33.  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 
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ลำดบัที ่ เรยีน 

34.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

35.  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

36.  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

37.  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

38.  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

39.  ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

40.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

41.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

42.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
43.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

44.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

45.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

46.  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

47.  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

48.  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สงูรุ่นที่ ๑๗ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ ข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและบริหารประเทศ 
ข้าราชการรุ่น ใหม่ จึ งต้ องเป็ นผู้ มี วิสั ยทั ศ น์  มี ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์  และสามารถตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทันโลก ทันเหตุการณ์ เพราะข้าราชการเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของการพัฒนา
ประเทศ การสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพย่อมเป็นการสร้างความแข็งแรง 
ให้แก่ประเทศเช่นกัน 

 ๑.๒ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System - HiPPS) 
เป็นระบบหนึ่งที่สำคัญในการบริหารกำลังคนคุณภาพของส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการให้เป็น 
คนเก่ง คนดีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ผ่านกลไกการเรียนรู้ 
การพัฒนา และการสั่งสมประสบการณ์ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ส่วนราชการสามารถ 
เตรียมข้าราชการให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพ่ือพร้อมจะเป็นผู้นำขององค์กรได้ในอนาคต   

๑.๓ นับตั้งแต่เริ่มการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึง 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรวมทั้งสิ้น ๑๗ รุ่น จำนวน ๑,๔๖๑ คน การจัดกิจกรรม 
การปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ถือเป็นการเริ่มต้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกำลังคน
คุณภาพภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ที่ผ่าน 
การคัดเลือกในแต่ละปี รวมทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๗ จำนวน ๖๘ คน  
ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๑๐ คน ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป็นการสร้างพลังเครือข่ายการทำงานและความสัมพันธ์ 
ในภาคราชการต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์

            ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน
ของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ ให้แก่ข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ และรุ่นที่ ๑๖ (ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)   

  ๒.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของตนเองและผู้อ่ืน 
ให้กับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกันโดยใช้เครื่องมือ MBTI  อันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในอนาคต  

๒.๓ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองภายใต้ 
โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ 
 



 ๒  

 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๘ คน ได้แก ่

 ๓.๑ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ จำนวน ๖๘ คน  

 ๓.๒ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ (ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  จำนวน ๑๐ คน   

๔. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๔.๑ ผลผลิตที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (Output) 

       ๑) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
แนวคิด วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน ของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและระบบการบริหาร
จัดการกำลังคนคุณภาพ 

        ๒) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงผู้ เข้าร่วมโครงการฯ  มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของตนเองและผู้อ่ืน และได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันจะส่งเสริมการทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาภายใต้โครงการฯ ต่อไป  

     ๓) ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจ และความพร้อมสำหรับ
การพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ 

๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

      ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อม
สำหรับการพัฒนาภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และมีระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดหลัง 
เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ   

๑ วันทำการ (วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

๖. รปูแบบการดำเนินการ   

รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๗. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
 

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง รุ่นที่ ๑๗ 
วันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕  

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 

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

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. เปิดห้องระบบ Zoom Meeting  

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.  กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ 
โดย  นางชุติมา  หาญเผชิญ  รองเลขาธิการ ก.พ. 

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.  กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงผู้เข้าร่วมโครงการฯ และชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  

 โดย  นางนิพัทธา  บรรจงลิขิตสาร  ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ชี้แจงเกี่ยวกับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในภาพรวม และแนวทาง 
การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗  

 โดย  วิทยากรจากศูนย์นักบริหารระดับสูง  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กิจกรรมสัมพันธ์ รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักกัน  
โดยใช้เครื่องมือ MBTI” 
โดย  วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักระหว่างการอบรม 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กิจกรรมสัมพันธ์ รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักกัน  
โดยใช้เครื่องมือ MBTI” (ต่อ) 
โดย  วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. 

๑๖.๐๐ น.    สรุปโครงการฯ และปิดการประชุม 
 

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

 

หมายเหตุ.-  ๑. กำหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                ๒. แต่งกายสุภาพ เรยีบร้อย  
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วิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 

๑. ให้ท่านเปิด Web Browser (แนะนำให้ใช้ Chrome) แล้วไปยัง https://zoom.us/join หรือติดตั้งระบบ 

Zoom Meeting ทาง https://zoom.us/download  

๒. จากนั้นใช้ข้อมูลด้านล่าง เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ 

 

 

 

 

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

 

หัวข้อ โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ 
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๑ นายดิษย  มณพีิทักษ นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ กรมธนารักษ

๒ นางสาวฐิตาพร  ธราพร นักประเมินราคาทรัพยสินปฏิบัติการ กรมธนารักษ

๓ นายจักรกฤษณ  สุใจแกว นักวิชาการศลุกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

๔ นางสาววริศา  เกตุสําเภา นักวิชาการศลุกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

๕ นางสาวมณฑาทิพย  เอี่ยมผองใส นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

๖ นางสาวพิมพชนก  เก้ือกูลพิทกัษ นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

๗ นายณัฐ  เมฆานุรัตน นกัวิชาการภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร

๘ นางพรภวิษย  รัชตสุวรรณ นิติกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๙ นางสาวชุติกาญจน  เฟองภักดี เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๑๐ นางสาวพิชามญชุ  ประสิทธิ์สมบัติ เศรษฐกรปฏิบัติการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

๑๑ นายวิทยา  เทียมสุข นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ กรมชลประทาน

๑๒ นางสาวจูงจิตต  เกิดแกน นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ กรมประมง

๑๓ นางสาวลัทธพรรณ  เฮงตระกูล นายสัตวแพทยชํานาญการ กรมปศสุัตว

๑๔ นางสาวศุภลักษณ  ดาโสม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๑๕ นายสราวุธ  อาทยะกุล นกัวิทยาศาสตรปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๑๖ นายอนุตร  บูรณพานิชพันธุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมสงเสริมการเกษตร

๑๗ นางสาวศิรส  สุวรรณมณี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมสงเสริมการเกษตร

๑๘ นางสาวทิพาพร  มั่นคง นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ กรมหมอนไหม

๑๙ นางสาวกานต  นาควิบูลยวงศ นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

๒๐ นางสาวพัสตราภรณ  ไสลสุข นักวิเคราะห นโยบาย และ แผน ชํานาญการ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

๒๑ นางสาวสรวงสุดา  อรุณนพรัตน นักวิเคราะหนโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๒๒ นายนรินทร  จาตุรพิศานุกูล วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมการขนสงทางราง

๒๓ นางสาวเต็มสิริ  ขําทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

๒๔ นางสาวรุจิเรข  ราชบุรี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ

๒๕ นางสาวดิษยอร  อิทธิอริยสุนทร นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

๒๖ นางสาวศศิกานต  เจริญสัตยสิริ นักอุทกวิทยาชํานาญการ กรมทรัพยากรน้ํา

๒๗ นายคมสัน  เรืองฤทธิ์สาระกุล นักวิชาการปาไมชํานาญการ กรมปาไม

๒๘ นางสาววสุเนตร  รัตนสุวรรณศรี นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

๒๙ นางสาวนัฐกานต  สุตนนท นกัวิชาการปาไมชํานาญการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

๓๐ นางสาวภรณนภัส  ภัคคกาญจนพัฒน นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

รายชื่อขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ๑๗ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนา 1 จาก ๔
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๓๑ นายลัญจกร  สุขสวัสดิ์ นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

๓๒ นางสาวมนสัธยา  แตงโสภา นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓๓ นายรัชชานนท  ชะบา นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓๔ นางสาวกัลยกร  เถ่ือนคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๓๕ นายปริวัฒน  วงษศรีรักษา วิศวกรปโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๓๖ นายสรวุฒ ิ นิจสุนกิจ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

๓๗ นายตะวันสองแสง  การยกวินพงศ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชํานาญการ กรมทรัพยสินทางปญญา

๓๘ นางสาววรัญญา  สุวรรณสิงห นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชํานาญการ กรมทรพัยสินทางปญญา

๓๙ นางสาวฤณธาร  แสงไสย นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรมทรัพยสินทางปญญา

๔๐ นางสาวกรกช  กองกันภัย นกัวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการคา

๔๑ นายณัฐวัชร  อุนจิตรเลศิ นักวิชาการพาณิชยปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการคา

๔๒ นายศตวรรต  ทรงลักษณ เจาพนักงานปกครองชํานาญการ กรมการปกครอง

๔๓ นางสาวปยวรรณ  บรรพชาติ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ กรมที่ดิน

๔๔ นายณัฏฐกร  วัธโท นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๔๕ นายวีระศักดิ์  คิดการ นักนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร

๔๖ นางสาวสมฤทัย  สัตยมั่น นักนิติวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร

๔๗ นางสาวพลอยรุง  นพสุวรรณ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๔๘ นางสาวสุภนิตย  ปราบณรงค นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ สํานักงานประกันสังคม

๔๙ นางสาวกรณกิา  กุลบุตร นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๕๐ นางสาวเพ็ญพิชชา  ถาวงศ นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๕๑ นายปยะวัฒน  แปงพ๊ัวะ นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๕๒ นายกฤตานน  จําปาแพง นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๕๓ นายณภัทร  คูสุวรรณ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๕๔ นางสาวรจิตพรรณ  จันทราช เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕๕ นายพชร  เหมาะสมัย เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕๖ นางสาวนฤมล  บุญญวงศ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๕๗ นายพัทธวรงค  ไพรัตน นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

๕๘ พันตํารวจโท นรินทร  เพชรทอง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๕๙ นางสาวผุสดี  ลิ่วเรืองสุวรรณ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๖๐ นายศิริศักดิ์  วิทยานิติพงษ นักการขาวชํานาญการ สํานักขาวกรองแหงชาติ

หนาที่ 2 จาก 4
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๖๑ นางสาวเบญจกุล  วงศภาคํา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

๖๒ นางสาวถิรนันท  ปลอบโยน นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

๖๓ นายฉัตรวิชช  ภัทรศลิสุนทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

๖๔ นางสาวสรัลณัท  ชวนะศักดิ์ นักวิเคราะห นโยบาย และ แผน ชํานาญการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

๖๕ นางสาวเขมจิรา  เกียรติวัชรชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

๖๖ นางสาวอุษยาทร  ชะระภิญโญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๖๗ นางสาวจิดาภา  พวงดอกไม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๖๘ นางสาวพรธีรา  โอสถธนากร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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๖๙ นางสาวชลธิชา  ชัยสุทธิวงศ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

๗๐ นางสาวสุวรรณา  บัวซอน นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

๗๑ นางสาวธัญรดา  เลิศลักษณาพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

๗๒ นางสาวณัฏฐณชิา  ประยูรวิวัฒน นายสัตวแพทยชํานาญการ กรมปศุสัตว

๗๓ นางสาวศุจินทรา   ปานเจริญ นักวิชาการ ขนสง ปฏิบัติการ กรมการ ขนสงทางบก 

๗๔ นางสาวจิณหจุฑา  กันตะสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม

๗๕ นางสาวนัทธมน  เพชรกลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๗๖ นายกรรภิรมย  เลิศบํารุงชัย นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๗๗ นางสาวญาณติ  หาญทวีทรัพย นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

๗๘ นางสาวพัชรพรรณ  ผลบุญ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(ผูที่ยังไมไดเขารวมโครงการพฒันาขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

รายชื่อขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ๑๖ 

หนาที่ 4 จาก 4



 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุน่ที่ ๑๗ 
 

ที่ กิจกรรม เวลา หมายเหตุ 
๑ เข้าร่วมกลุ่ม Line “HIPPS 17” ผ่าน QR Code/Link 

ในช่องหมายเหตุ (สำหรับข้าราชการผู ้มีผลสัมฤทธิ ์สูง  
ร ุ ่นที่ ๑๖ ผู้ท ี ่ย ังไม ่ได ้ เข ้าร ่วมโครงการปฐมนิเทศ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๑๗ ผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าร่วมกลุ่ม Line) 

ภายในวันพธุที ่
๒๖ มกราคม 

๒๕๖๕ 

 

 
 

 
https://line.me/R/ti/g/baWd2afhSN 

๒ เตรียมตัวก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (Pre-work)  
โดยการทำแบบประเมินบุคลิกภาพ (MBTI)  
(ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนทำแบบประเมินก่อน 
เข้าร่วมโครงการฯ โดยตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา
และตรงกับตัวตนของท่านมากที่สุด โดยไม่ต้องคำนึงถึง
ตำแหน่งหน้าที่การงาน) 

 
 

https://www.16personalities.com/th 

๓ ลงทะเบียนยนืยันการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมระบุ
ประเภทบุคลิกภาพของตนเองผ่าน QR Code/Link 
ในช่องหมายเหตุ 
 
 

 
 
 
 

https://bit.ly/3sASFfi 

๕ เข้าร่วมโครงการฯ 

วันจันทร์ที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – 

๑๖.๐๐ น. 

๑. เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบ Zoom 
Meeting ได้ ๒ ช่องทาง 

    ๑.๑ Meeting ID: 942 4173 1988 
          Passcode: 681101 

๑.๒ สำนักงาน ก.พ. จะส่ง Link Zoom 
      ให้ทางกลุ่ม Line “HiPPS 17” 

๒. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งชื่อในระบบ 
    Zoom Meeting ดังนี้  
    “ลำดับที่_ชื่อจริง_ชื่อส่วนราชการ (กรม)” 
    (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 

 

https://bit.ly/3sASFfi

