
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

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

ในรายการอบรมที่ ๔ Disaster Management, Healthcare and Resilience Building 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑. นางจิราภา อุณหเลขกะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๒. นางสาวกิตติมา โสนะมิตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๓. นางสาวเพชรา จิตรบรรจง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 

๔. นางปวีณา พานิชกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 

๕. นางสาวสุนันทา เทพดนตรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 

กรมอนามัย 

๖. นายศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๗. นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

๘. นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

๙. นางสาวภัทราพร เทวอักษร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

๑๐. นางสาวกิรณา เทวอักษร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กรมการพัฒนาชุมชน 

๑๑. นายชลิต นพรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

๑๒. นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

๑๓. นางสาวสุพัตรา วันนู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

๑๔. นายวิชชพัฒน์ ยฑะเสม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

๑๕. นายฉัตริน สุวรรณหงส์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 

 
/สำนักงาน...  



๒ 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๑๖.  นางสุวภรณ์ มาสุข ผู้เชี่ยวชาญ 

๑๗.  นางสาวสุมณฑา โสภาพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ 

๑๘.  นางสาวจิราพรรณ โพธิ์กำเนิด นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ 

๑๙. นายธีระวัฒน์ เจริญชัยรัตนะ ผู้เชี่ยวชาญ 

๒๐. นายพีรดนย์ ชาญฤทธิ์ นักบริหารงาน  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

๒๑. นายจักราวุธ เผือกคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ  

๒๒. นายกุลธนิต วนรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๒๓. นางปภาภัทร พุกะนัดด์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

๒๔. นางสาวลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

๒๕.  นายชัยพร กาญจนอักษร แพทย์แผนไทยชำนาญการ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

รายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

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

ในรายการอบรมที่ ๔ Disaster Management, Healthcare and Resilience Building 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑. นางสาววิภา โพธิโต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๒. นางสุวิมล คูห์สุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๓. นางสาวชนิดา เข็มเงิน นายแพทย์ชำนาญการ 

๔. นางสาวเสาวลักษณ์ ฉิมจาด  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

๕. นางสาวณัฐธยาน์กร เดชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 

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

หมายเหตุ  ๑. รายชื ่อส ่วนราชการเร ียงตามลำดับก่อนหลังในการส่งเอกสารมายังสำนักงาน ก.พ.  

(First Come First Serve)  และรายชื่อข้าราชการเรียงตามลำดับที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด 

๒. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๒๙๗-๓๐๒  

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร 

ภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการอบรมที่ ๔ 

Disaster Management, Healthcare and Resilience Building ท ี ่ ส ่ ง ไปย ั งส ่ วนราชการ 

ต้นสังกัดของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 



 

กำหนดการช้ีแจงเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

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

และการรับทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง 

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๔๕ น.  

ผ่านระบบ Zoom Meeting (Meeting ID : 994 9030 1936 Passcode : 940572)  

๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. เข้าสู่ระบบ Zoom Meeting 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงภาพรวม และวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื ่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง   

   โดย  ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง  

 ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดโครงการฯ และหลักสูตรฝึกอบรม 
     - กรอบหลักสูตร  

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

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. รายละเอียดเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
- เกณฑ์การผ่านการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรม ระยะที่ ๒ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
   (ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐสมรรถนะสูง) 
- แนวทางในการคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อรับทุนฝึกอบรม ระยะที่ ๒  

 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
- เงื่อนไขและรูปแบบการติดตามผลการฝึกอบรมทั้ง ๒ ระยะ            

   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของนักเรียนทุนรัฐบาล 
   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนรัฐบาลและสัญญาทุนรัฐบาล  
    โดย วิทยากรจากศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.    

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. ถาม - ตอบ  

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

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ



กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง 

(Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ในรายการอบรมที่ ๔ Disaster Management, Healthcare and Resilience Building 

ที ่ กิจกรรม  การดำเนินการ/ช่วงเวลา  

๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ กับส่วนราชการ และ
เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat Co-Sharing Theme ๔ 
Disaster Management, Healthcare and Resilience  
Building ที่  
 
 
 
 
 
โดยขอความร่วมมือใช้รูปที่แสดงใบหน้าชัดเจน พร้อมกำหนดชื่อ
ก่อนเข้าร่วมไลน์กลุ่ม ดังนี้  
ลำดับตามประกาศ_ชื่อจริง(ภาษาอังกฤษ)_ส่วนราชการ (ตัวย่อ
ภาษาอังกฤษ) เช่น ลำดับที่ 50. ชื่อปาณพร สังกัดสำนักงาน ก.พ. 
ให้กำหนดชื่อ 50_Panaporn_OCSC  

ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๒ ผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลใน 
Google form ที่  
 
 
 
 
 

ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 

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

ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๔ ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐ
สมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือภาครัฐ
สมรรถนะสูง ผ่านระบบ Zoom Meeting 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 



 
 

ที ่ กิจกรรม  การดำเนินการ/ช่วงเวลา  

๕ การฝึกอบรมออนไลน์ ระยะที่ ๑ (๑๐ วัน)   ๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖  

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  

 

  

 

 

ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 

 

ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 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 ระยะที่ 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  
๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖ 

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


