
 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงคมนาคม 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงพลังงาน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงพาณิชย 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงแรงงาน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการสภาการศึกษา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

  

 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                       ๑๕  มกราคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ   

ดวยสํานักงาน ก.พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดกําหนดการ

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงขอเชิญทานเขารวมสัมมนา และโปรดแจงผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในสังกัด

สวนราชการของทาน (รองปลัดกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง หรือเทียบเทา) เขารวมสัมมนาตามวัน เวลา 

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

             
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 
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