
รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ในรายการอบรมที่ ๒ Sustainable Urban, Transportation and Environment 
Development  

กรมการขนส่งทางบก  

๑. นางสาวศศิวรา เลาหสุรโยธิน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

๒. นายชัยวุฒิ อมรประเสริฐกิจ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  

๓. นางสาวศวิตา อักษรานุเคราะห์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ 

๔. นางสาวทิพย์วัลย์ พิศาลปีติ  นักวิชาการขนส่งชำนาญการ  

๕. นางณัฐนัย หงสุรพันธ์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  

๖. นายเอกวิชิต เวชพาณิชย์ วิศวกรชำนาญการ 

๗. นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

๘. นายก้องเกียรติ กิตติคุณ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ  

๙. นายกิตติพงษ์ สานุวงษ์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ 

๑๐. นางสาวปวีณ์ธิดา ยันต์ทองอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

๑๑. นางสาวมินตรา ผู้วัฒนาวงศ์ วิศวกรชำนาญการ 

๑๒. นายสรวุฒิ นิจสุนกิจ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  

๑๓. นายณัฐวัชร์ ภูมิเกษมศักดิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ  

๑๔. นางสุพัฒชลี โสภณธรรมพัฒน์ วิศวกรชำนาญการ  

๑๕. นางสาวกิตติยา แก้วมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   

๑๖.  นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 

๑๗.  นายปริญญา อินทรเจริญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  

๑๘.  นางสาวสุมามาศ ไชยวงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

 

/๑๙. นายสราวธุ...  



๒ 
 

๑๙. นายสราวุธ อาทยะกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

๒๐. นางสาวศุภลักษณ์ ดาโสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

กรมชลประทาน 

๒๑. นางสาวนฤมล เวียงวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

๒๒. นางพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ 

๒๓. นายชคพล สิงหโ์ต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

๒๔. นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ 

๒๕.  นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน) ต้น 
สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ 

 

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

หมายเหตุ  ๑. รายชื่อส่วนราชการเรียงตามลำดับก่อนหลังในการส่งเอกสารมายังสำนักงาน ก.พ.  (First 
Come First Serve)  และรายชื่อข้าราชการเรียงตามลำดับที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด 

 ๒. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๒๘๒ - ๒๘๘  
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการอบรม 
ที่ ๒ Sustainable Urban, Transportation and Environment Development ที่ส่งไปยังส่วน
ราชการต้นสังกัดของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  

    



 

กำหนดการช้ีแจงเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐ
สมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

และการรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง 
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  
ผ่านระบบ Zoom Meeting (Meeting ID : XXX XX30 XX29 Passcode : XXXX98)  

 

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. เข้าสู่ระบบ Zoom Meeting 

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงภาพรวม และวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง   

   โดย  ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง  

 ๑๓.๔๕ – ๑๔.๑๕ น. รายละเอียดโครงการฯ และหลักสูตรฝึกอบรม 
     - กรอบหลักสูตร  

- กำหนดการฝึกอบรม ระยะที่ ๑ รูปแบบออนไลน์ (ระยะเวลา ๑๐ วัน) 
- แนวทางการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกอบรม ระยะที่ ๑ รูปแบบออนไลน์  
- การนำเสนอโครงการกลุ่มในการอบรมระยะท่ี ๑ 
 โดยผู้แทนจาก Nanyang Technological University 

๑๔.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. รายละเอียดเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
- เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรม ระยะที่ ๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
   (ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง) 
- แนวทางในการคัดเลือกผู ้ผ่านการฝึกอบรมเพื ่อรับทุนฝึกอบรม ระยะที่ ๒  

ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
- เงื่อนไขและรูปแบบการติดตามผลการฝึกอบรมทั้ง ๒ ระยะ            

   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของนักเรียนทุนรัฐบาล 
   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนรัฐบาลและสัญญาทุนรัฐบาล  
    โดย วิทยากรจากศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.     

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. ถาม - ตอบ  

 

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

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๑ 



 
 

  
กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครฐัสมรรถนะสูง 

(Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ในรายการอบรมที่ ๒ Sustainable Urban, Transport and Environment Development  

ที ่ กิจกรรม  การดำเนินการ/ช่วงเวลา  

๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ กับส่วนราชการ และ
เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat Co-Sharing Theme 2 Urban 
Transportation Environment ที ่
https://shorturl.asia/g0QCF 
 
 
 
 
 
โดยขอความร่วมมือใช้รูปที่แสดงใบหน้าชัดเจน พร้อมกำหนดชื่อ
ก่อนเข้าร่วมไลน์กลุ่ม ดังนี้  
ลำดับตามประกาศ_ชื่อจริง(ภาษาอังกฤษ)_ส่วนราชการ (ตัวย่อ
ภาษาอังกฤษ) เช่น ลำดับที่ 50. ชื่อปาณพร สังกัดสำนักงาน 
ก.พ. ให้กำหนดชื่อ 50_Panaporn_OCSC  
 

ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๒ ผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลใน 
Google form ที่ https://shorturl.asia/EGblM 
 
 
 
 
 
 

ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๓ สำนักงาน ก.พ. แจ้งผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองที่ได้รับคัดเลือกเข้า
โครงการฯ เพ่ิมเติมไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีท่ีมผีู้ผ่านการ
คัดเลือกยืนยันไมเ่ข้าร่วมโครงการฯ ) 

ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๔ ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะ
สูง ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๕ การฝึกอบรมออนไลน์ ระยะที่ ๑ (๑๐ วัน)  ๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๒ 

 

QR Code ตามทีแ่จ้ง 
ในหนังสือถึง 
ส่วนราชการ 

 

QR Code ตามทีแ่จ้ง 
ในหนังสือถึง 
ส่วนราชการ 



 
 

ที ่ กิจกรรม  การดำเนินการ/ช่วงเวลา  

๖  ผู้เข้ารับการอบรมระยะที่ ๑ จะต้องจัดทำผลงาน ดังต่อไปนี้  

๑) หลังจากการอบรม ๓ เดือน เผยแพร่ความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมในระยะที่ ๑ ให้ข้าราชการหรือบุคลากรภายใน 
ส่วนราชการในรูปแบบการประชุม การสัมมนา หรือการบรรยาย 
ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 

๒) หลังจากการอบรม ๖ เดือน จัดส่งรายงาน Action 
Plan โดยรายงานความเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในส่วนของ
งานที่ท่านรับผิดชอบโดยการนำเอาความรู ้จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้  

โดยต้องมีภาพประกอบและรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 
https://shorturl.asia/A4Cfr 

 

  

 

 

 

ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 

 

ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

๗ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเพ่ือพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (กลุ่มที่ ๑) 

ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 

๘ ผู้มีสิทธิได้รับทุนทำสัญญารับทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง 

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 

๙ สำนักงาน ก.พ. แจ้งส่วนราชการ ดำเนินการอนุมัติให้ข้าราชการ
ไปฝึกอบรม ระยะที่ ๒ 

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 

๑๐ การฝึกอบรม ระยะที ่๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ด้วยทุนรัฐบาล) 
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีคะแนนรวมสูงสุด 
๑๐ อันดับแรก   
กลุ่มท่ี ๑ จำนวน ๒๕ คน (จาก ๕ หน่วยงาน) 
กลุ่มท่ี ๒ จำนวน ๒๕ คน (จาก ๕ หน่วยงาน) 

 

 

๒๕ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖  

 

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

 

QR Code ตามทีแ่จ้ง 
ในหนังสือถึง 
ส่วนราชการ 


