
จึงเรียนมา… 

ที ่นร ๑๐๐๓/๑๘๔                  สำนักงาน ก.พ. 
           ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   

            ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื ่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ดำเน ินการ ๑ มิถ ุนายน และ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   อธิบดีกรมการปกครอง 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
   รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๒.  กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
   (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

  ๓.  เอกสารแนะนำวิธ ีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing)  

   แบบตอบรับ และช่องทางการสื่อสารกับสำนักงาน ก.พ.  

ตามหนังสือที ่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั ้งสิ้น  
๑๖ ส่วนราชการ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื ่อการปฏิรูปประเทศ  

เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 
๒๖ คน จาก ๑๗ ส่วนราชการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
จึงมีการเริ่มดำเนินการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ๑) เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๒) เริ่มดำเนินการ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และ ๓) เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีสรุประยะเวลา  

การดำเนินการในแต่ละโจทย์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ สำหรับโจทย์ที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
แนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับ
สำนักงาน ก.พ. และแบบตอบรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  

 

สำเนาด่วนที่สุด 
สำเนา



 - ๒ - 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าโครงการฯ พ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม การเปิดโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ระยะไกล จะขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 

                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ และ ๑๗๓๖   
ผู้ประสานงาน นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธ์ 
โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐  
Email: Sirirote.i@ocsc.go.th



จึงเรียนมา… 

ที ่นร ๑๐๐๓/๑๘๔                  สำนักงาน ก.พ. 
           ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   

            ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื ่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ดำเน ินการ ๑ มิถ ุนายน และ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
   รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๒.  กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
   (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

  ๓.  เอกสารแนะนำวิธ ีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing)  

   แบบตอบรับ และช่องทางการสื่อสารกับสำนักงาน ก.พ.  

ตามหนังสือที ่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั ้งสิ้น  
๑๖ ส่วนราชการ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื ่อการปฏิรูปประเทศ  

เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 
๒๖ คน จาก ๑๗ ส่วนราชการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
จึงมีการเริ่มดำเนินการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ๑) เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๒) เริ่มดำเนินการ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และ ๓) เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีสรุประยะเวลา  

การดำเนินการในแต่ละโจทย์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ สำหรับโจทย์ที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
แนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับ
สำนักงาน ก.พ. และแบบตอบรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  

 

สำเนาด่วนที่สุด 
สำเนา



 - ๒ - 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าโครงการฯ พ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม การเปิดโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ระยะไกล จะขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 

                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ และ ๑๗๓๖   
ผู้ประสานงาน นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธ์ 
โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐  
Email: Sirirote.i@ocsc.go.th



จึงเรียนมา… 

ที ่นร ๑๐๐๓/๑๘๔                  สำนักงาน ก.พ. 
           ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   

            ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื ่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ดำเน ินการ ๑ มิถ ุนายน และ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
   รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๒.  กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
   (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

  ๓.  เอกสารแนะนำวิธ ีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing)  

   แบบตอบรับ และช่องทางการสื่อสารกับสำนักงาน ก.พ.  

ตามหนังสือที ่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั ้งสิ้น  
๑๖ ส่วนราชการ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื ่อการปฏิรูปประเทศ  

เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 
๒๖ คน จาก ๑๗ ส่วนราชการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
จึงมีการเริ่มดำเนินการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ๑) เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๒) เริ่มดำเนินการ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และ ๓) เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีสรุประยะเวลา  

การดำเนินการในแต่ละโจทย์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ สำหรับโจทย์ที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
แนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับ
สำนักงาน ก.พ. และแบบตอบรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  

 

สำเนาด่วนที่สุด 
สำเนา



 - ๒ - 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าโครงการฯ พ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม การเปิดโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ระยะไกล จะขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 

                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ และ ๑๗๓๖   
ผู้ประสานงาน นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธ์ 
โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐  
Email: Sirirote.i@ocsc.go.th



จึงเรียนมา… 

ที ่นร ๑๐๐๓/๑๘๔                  สำนักงาน ก.พ. 
           ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   

            ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื ่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ดำเน ินการ ๑ มิถ ุนายน และ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
   รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๒.  กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
   (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

  ๓.  เอกสารแนะนำวิธ ีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing)  

   แบบตอบรับ และช่องทางการสื่อสารกับสำนักงาน ก.พ.  

ตามหนังสือที ่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั ้งสิ้น  
๑๖ ส่วนราชการ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื ่อการปฏิรูปประเทศ  

เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 
๒๖ คน จาก ๑๗ ส่วนราชการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
จึงมีการเริ่มดำเนินการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ๑) เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๒) เริ่มดำเนินการ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และ ๓) เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีสรุประยะเวลา  

การดำเนินการในแต่ละโจทย์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ สำหรับโจทย์ที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
แนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับ
สำนักงาน ก.พ. และแบบตอบรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  

 

สำเนาด่วนที่สุด 
สำเนา



 - ๒ - 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าโครงการฯ พ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม การเปิดโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ระยะไกล จะขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 

                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ และ ๑๗๓๖   
ผู้ประสานงาน นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธ์ 
โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐  
Email: Sirirote.i@ocsc.go.th



จึงเรียนมา… 

ที ่นร ๑๐๐๓/๑๘๔                  สำนักงาน ก.พ. 
           ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   

            ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื ่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ดำเน ินการ ๑ มิถ ุนายน และ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
   รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๒.  กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
   (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

  ๓.  เอกสารแนะนำวิธ ีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing)  

   แบบตอบรับ และช่องทางการสื่อสารกับสำนักงาน ก.พ.  

ตามหนังสือที ่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั ้งสิ้น  
๑๖ ส่วนราชการ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื ่อการปฏิรูปประเทศ  

เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 
๒๖ คน จาก ๑๗ ส่วนราชการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
จึงมีการเริ่มดำเนินการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ๑) เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๒) เริ่มดำเนินการ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และ ๓) เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีสรุประยะเวลา  

การดำเนินการในแต่ละโจทย์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ สำหรับโจทย์ที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
แนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับ
สำนักงาน ก.พ. และแบบตอบรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  

 

สำเนาด่วนที่สุด 
สำเนา



 - ๒ - 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าโครงการฯ พ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม การเปิดโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ระยะไกล จะขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 

                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ และ ๑๗๓๖   
ผู้ประสานงาน นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธ์ 
โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐  
Email: Sirirote.i@ocsc.go.th



จึงเรียนมา… 

ที ่นร ๑๐๐๓/๑๘๔                  สำนักงาน ก.พ. 
           ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   

            ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื ่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ดำเน ินการ ๑ มิถ ุนายน และ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
   รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๒.  กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
   (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

  ๓.  เอกสารแนะนำวิธ ีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing)  

   แบบตอบรับ และช่องทางการสื่อสารกับสำนักงาน ก.พ.  

ตามหนังสือที ่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั ้งสิ้น  
๑๖ ส่วนราชการ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื ่อการปฏิรูปประเทศ  

เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 
๒๖ คน จาก ๑๗ ส่วนราชการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
จึงมีการเริ่มดำเนินการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ๑) เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๒) เริ่มดำเนินการ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และ ๓) เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีสรุประยะเวลา  

การดำเนินการในแต่ละโจทย์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ สำหรับโจทย์ที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
แนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับ
สำนักงาน ก.พ. และแบบตอบรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  

 

สำเนาด่วนที่สุด 
สำเนา
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าโครงการฯ พ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม การเปิดโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ระยะไกล จะขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 

                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ และ ๑๗๓๖   
ผู้ประสานงาน นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธ์ 
โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐  
Email: Sirirote.i@ocsc.go.th



จึงเรียนมา… 

ที ่นร ๑๐๐๓/๑๘๔                  สำนักงาน ก.พ. 
           ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   

            ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื ่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ดำเน ินการ ๑ มิถ ุนายน และ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
   รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๒.  กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
   (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

  ๓.  เอกสารแนะนำวิธ ีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing)  

   แบบตอบรับ และช่องทางการสื่อสารกับสำนักงาน ก.พ.  

ตามหนังสือที ่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั ้งสิ้น  
๑๖ ส่วนราชการ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื ่อการปฏิรูปประเทศ  

เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 
๒๖ คน จาก ๑๗ ส่วนราชการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
จึงมีการเริ่มดำเนินการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ๑) เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๒) เริ่มดำเนินการ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และ ๓) เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีสรุประยะเวลา  

การดำเนินการในแต่ละโจทย์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ สำหรับโจทย์ที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
แนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับ
สำนักงาน ก.พ. และแบบตอบรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  

 

สำเนาด่วนที่สุด 
สำเนา
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าโครงการฯ พ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม การเปิดโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ระยะไกล จะขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 

                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ และ ๑๗๓๖   
ผู้ประสานงาน นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธ์ 
โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐  
Email: Sirirote.i@ocsc.go.th



จึงเรียนมา… 

ที ่นร ๑๐๐๓/๑๘๔                  สำนักงาน ก.พ. 
           ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   

            ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื ่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ดำเน ินการ ๑ มิถ ุนายน และ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
   รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๒.  กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
   (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

  ๓.  เอกสารแนะนำวิธ ีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing)  

   แบบตอบรับ และช่องทางการสื่อสารกับสำนักงาน ก.พ.  

ตามหนังสือที ่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั ้งสิ้น  
๑๖ ส่วนราชการ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื ่อการปฏิรูปประเทศ  

เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 
๒๖ คน จาก ๑๗ ส่วนราชการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
จึงมีการเริ่มดำเนินการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ๑) เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๒) เริ่มดำเนินการ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และ ๓) เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีสรุประยะเวลา  

การดำเนินการในแต่ละโจทย์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ สำหรับโจทย์ที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
แนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับ
สำนักงาน ก.พ. และแบบตอบรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  

 

สำเนาด่วนที่สุด 
สำเนา
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าโครงการฯ พ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม การเปิดโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ระยะไกล จะขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 

                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ และ ๑๗๓๖   
ผู้ประสานงาน นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธ์ 
โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐  
Email: Sirirote.i@ocsc.go.th



จึงเรียนมา… 

ที ่นร ๑๐๐๓/๑๘๔                  สำนักงาน ก.พ. 
           ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   

            ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื ่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ดำเน ินการ ๑ มิถ ุนายน และ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
   รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
  ๒.  กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
   (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

  ๓.  เอกสารแนะนำวิธ ีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing)  

   แบบตอบรับ และช่องทางการสื่อสารกับสำนักงาน ก.พ.  

ตามหนังสือที ่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั ้งสิ้น  
๑๖ ส่วนราชการ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื ่อการปฏิรูปประเทศ  

เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 
๒๖ คน จาก ๑๗ ส่วนราชการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
จึงมีการเริ่มดำเนินการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ๑) เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๒) เริ่มดำเนินการ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และ ๓) เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีสรุประยะเวลา  

การดำเนินการในแต่ละโจทย์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ สำหรับโจทย์ที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
แนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับ
สำนักงาน ก.พ. และแบบตอบรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  

 

สำเนาด่วนที่สุด 
สำเนา



 - ๒ - 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าโครงการฯ พ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม การเปิดโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ระยะไกล จะขอบคุณยิ่ง  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 

                      ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

 

 

 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ และ ๑๗๓๖   
ผู้ประสานงาน นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธ์ 
โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐  
Email: Sirirote.i@ocsc.go.th



จึงเรียนมา… 

ที ่นร ๑๐๐๓/๑๘๔                  สำนักงาน ก.พ. 
           ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐   

            ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื ่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
(Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  (ดำเน ินการ ๑ มิถ ุนายน และ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เรียน   เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 

  ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 
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  ๒.  กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
   (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  

  ๓.  เอกสารแนะนำวิธ ีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing)  

   แบบตอบรับ และช่องทางการสื่อสารกับสำนักงาน ก.พ.  

ตามหนังสือที ่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์จำนวนทั ้งสิ้น  
๑๖ ส่วนราชการ ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื ่อการปฏิรูปประเทศ  

เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 
๒๖ คน จาก ๑๗ ส่วนราชการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
จึงมีการเริ่มดำเนินการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ๑) เริ่มดำเนินการ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ๒) เริ่มดำเนินการ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๓ และ ๓) เริ่มดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีสรุประยะเวลา  

การดำเนินการในแต่ละโจทย์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  นั้น  

เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 

ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ สำหรับโจทย์ที่ประสงค์จะเริ่มดำเนินโครงการ 

ในวันที่ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) 
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และเอกสาร
แนะนำวิธีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing) รวมถึงช่องทางการสื่อสารกับ
สำนักงาน ก.พ. และแบบตอบรับรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  

 

สำเนาด่วนที่สุด 
สำเนา



 - ๒ - 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าโครงการฯ พ่ีเลี้ยง และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง
ในการดำเนินโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรม การเปิดโครงการฯ ตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
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ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

(นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง 
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ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ และ ๑๗๓๖   
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โทร ๐๖๑ ๔๒๐ ๔๒๔๐  
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