
ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ+ 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบ
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ผู�อํานวยการสํานักข!าวกรองแห!งชาติ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ผู�อํานวยการสํานักข!าวกรองแห!งชาติ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโป
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
นด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี

ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
นด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส!งเสริมการลงทุน

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการส!งเสริมการลงทุน 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ+ 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟFกใต�

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟFกใต� 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงการต!างประเทศ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ปลัดกระทรวงการต!างประเทศ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงการท!องเท่ียวและกีฬา

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ปลัดกระทรวงการท!องเท่ียวและกีฬา 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโป
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
นด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี

ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
นด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโป
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ+

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ+ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมการข�าว 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ+

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ+ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมประมง 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว+ 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมส!งเสริมการเกษตร

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมส!งเสริมการเกษตร 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมหม!อนไหม 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

จ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมการขนส!งทางบก

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมการขนส!งทางบก 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมท!าอากาศยาน 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝPQง

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝPQง 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมปKาไม� 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห!งชาติ สัตว+ปKา 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมอุทยานแห!งชาติ สัตว+ปKา และพันธุ+พืช 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง 
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโป
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห!งชาติ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห!งชาติ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย+ 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมการค�าต!างประเทศ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมการค�าต!างประเทศ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมการค�าภายใน 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมส!งเสริมการค�าระหว!างประเทศ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมส!งเสริมการค�าระหว!างประเทศ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมท่ีดิน 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมปRองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ+ 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ผู�อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ผู�อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
นด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี

ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
นด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามยาเสพติด

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาฝTมือแรงงาน

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมพัฒนาฝTมือแรงงาน 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมส!งเสริมวัฒนธรรม

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมส!งเสริมวัฒนธรรม 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย+แผนไทยและการแพทย+ทางเลือก

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย+แผนไทยและการแพทย+ทางเลือก 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร+การแพทย+

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร+การแพทย+ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมส!งเสริมอุตสาหกรรม

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมส!งเสริมอุตสาหกรรม 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร!

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร! 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ยชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโป
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห!งชาติ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห!งชาติ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการคณะกรรมการปRองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ผู�ตรวจการแผ!นดิน 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

นักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห!งชาติ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห!งชาติ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการศาลปกครอง 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหน
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโป
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จั

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                  

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ข�าราชการท่ีเข�ารับ
 (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไป

เรียน ราชเลขาธิการ 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 
                                            

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
 

 

 

                                                        สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ท่ีเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น  

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดของท!าน
ศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี
ส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป 
ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

ขอแสดงความนับถือ 

                                          (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม  
ต!างประเทศ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ข�าราชการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

และขอให�ส!วนราชการอนุมัติให�ข�าราชการในสังกัดเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ และเดินทาง

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

ในสังกัดของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและ
งการอนุมัติการเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ี 

๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง 
จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                                                 

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
 รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไปฝ3กอบรมและ

เรียน เลขาธิการสภากาชาดไทย

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�หน!วยงานอนุมัติให�
นบส. ๑ และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก
เครื่องบินไป – กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 

                                  

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                          สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

การฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

เลขาธิการสภากาชาดไทย 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ผู�บริหารเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

อนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมตามรายชื่อดังกล!าวเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น 

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี 

ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

 ขอแสดงความนับถือ 

                                 (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) 

เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
นั้น  

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

พิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ในหน!วยงาน
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป

ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                                                 

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
 รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไปฝ3กอบรมและ

เรียน ผู�ว!าการการไฟฟRาฝKายผลิตแห!งประเทศไทย

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�หน!วยงานอนุมัติให�
นบส. ๑ และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก
เครื่องบินไป – กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 

                                  

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                          สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

การฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ผู�ว!าการการไฟฟRาฝKายผลิตแห!งประเทศไทย 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ผู�บริหารเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

อนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมตามรายชื่อดังกล!าวเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น 

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี 

ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

 ขอแสดงความนับถือ 

                                 (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) 

เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
นั้น  

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

พิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ในหน!วยงาน
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป

ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 

ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                             

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
 รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไปฝ3กอบรมและ

เรียน ผู�ว!าการการไฟฟRาส!วนภูมิภาค

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�หน!วยงานอนุมัติให�
นบส. ๑ และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก
เครื่องบินไป – กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตล

    

 

                                  

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                          สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

การฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ผู�ว!าการการไฟฟRาส!วนภูมิภาค 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ผู�บริหารเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

อนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมตามรายชื่อดังกล!าวเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น 

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี 

ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

 ขอแสดงความนับถือ 

                                 (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) 

เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
นั้น  

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

พิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ในหน!วยงาน
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป

ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
อดการศึกษาดูงาน 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                                                 

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
 รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไปฝ3กอบรมและ

เรียน กรรมการผู�จัดการใหญ! บริษัท กฟผ

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�หน!วยงานอนุมัติให�
นบส. ๑ และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก
เครื่องบินไป – กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 

                                  

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                          สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

การฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

กรรมการผู�จัดการใหญ! บริษัท กฟผ. อินเตอร+เนชั่นแนล จํากัด 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ผู�บริหารเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

อนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมตามรายชื่อดังกล!าวเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น 

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี 

ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

 ขอแสดงความนับถือ 

                                 (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) 

เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
นั้น  

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

พิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ในหน!วยงาน
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป

ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                                                 

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
 รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไปฝ3กอบรมและ

เรียน ผู�ว!าการการประปานครหลวง

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�หน!วยงานอนุมัติให�
นบส. ๑ และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก
เครื่องบินไป – กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 

                                  

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                          สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

การฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ผู�ว!าการการประปานครหลวง 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ผู�บริหารเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

อนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมตามรายชื่อดังกล!าวเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น 

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี 

ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

 ขอแสดงความนับถือ 

                                 (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) 

เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
นั้น  

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

พิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ในหน!วยงาน
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป

ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 

ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                             

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
 รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไปฝ3กอบรมและ

เรียน เลขาธิการ กสทช. 

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�หน!วยงานอนุมัติให�
นบส. ๑ และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก
เครื่องบินไป – กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตล

    

 

                                  

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 

                                                          สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

การฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ผู�บริหารเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

อนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมตามรายชื่อดังกล!าวเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น 

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี 

ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

 ขอแสดงความนับถือ 

                                 (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) 

เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
นั้น  

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

พิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ในหน!วยงาน
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป

ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
อดการศึกษาดูงาน 

 



ท่ี  นร ๑๐๑๓.๑/๑๑๕                            
                                                                                 

 

เรื่อง   ขออนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
 รุ!นท่ี ๘๔ เดินทางไปฝ3กอบรมและ

เรียน ผู�ว!าการการท!องเท่ียวแห!งประเทศไทย

อ�างถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 

สิ่งท่ีส!งมาด�วย แบบแจ�งการอนุมัติให�

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก
ระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
๒๕๕๙ และขอให�หน!วยงานอนุมัติให�
นบส. ๑ และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว

  ในการนี้ สํานักงาน ก
การฝ3กอบรมและศึกษาดูงานใน
และศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข 
๒๕๕๙ ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก
เครื่องบินไป – กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

    

 

                                  

สถาบันพัฒนาข�าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต!อ ๖๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ 
 

 

                                                          สํานักงาน ก.พ
                                                                                  ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

การฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม 
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ผู�ว!าการการท!องเท่ียวแห!งประเทศไทย 

ท่ี นร ๑๐๑๓.๑/๕ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

แบบแจ�งการอนุมัติให�ผู�บริหารเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรม
ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ!นท่ี ๘๔ ระหว!างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 

อนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมตามรายชื่อดังกล!าวเข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
และเดินทางไปศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด ความละเอียดแจ�งแล�ว นั้น 

สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ในต!างประเทศ จํานวน ๒ ครั้ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จํานวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดปราจีนบุรี   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป
ฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามสิ่งท่ีส!งมาด�วย ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙ ภายในวันท่ี 

ด�วย จะขอบคุณยิ่ง ท้ังนี้ สํานักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน

 ขอแสดงความนับถือ 

                                 (นายปFยวัฒน+  ศิวรักษ+) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

 เลขาธิการ ก.พ. 

 
๖๙๔๔, ๖๙๕๓, ๑๗๕๗ 

พ. 
ถนนติวานนท+ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ผู�นําท่ีมีวิสัยทัศน+และคุณธรรม (นบส. ๑) 

เดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต!างประเทศ  

ได�แจ�งรายชื่อผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตรนักบริหาร
พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม 

เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร 
น  

ให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ รุ!นท่ี ๘๔ เข�ารับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุKน 

พิจารณาอนุมัติให�ผู�เข�ารับการฝ3กอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ในหน!วยงาน
ของท!านเดินทางไปฝ3กอบรมและศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรกําหนด และกรุณาแจ�งการอนุมัติการเดินทางไป

ภายในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 

จะรับผิดชอบค!าใช�จ!ายในการเดินทาง ได�แก! บัตรโดยสาร
กลับ ค!าธรรมเนียมการฝ3กอบรม ค!าท่ีพัก และค!าอาหาร ตลอดการศึกษาดูงาน 

 


