ที่ นร ๑๐๑๓.๕/๒

สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมธนารักษ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมศุลกากร
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมสรรพากร
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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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๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง
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อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
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มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมชลประทาน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมประมง
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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.
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๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
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อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
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ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
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ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมการขาว
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมหมอนไหม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมการขนสงทางบก
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมเจาทา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมทาอากาศยาน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมทางหลวง
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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
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เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
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บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
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น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018
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การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
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จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
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ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)
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แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
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เรื่อง ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
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ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
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มนาและปาฐกถาพิเศษ
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น ารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018
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ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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
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ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
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บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
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ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
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จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมการคาตางประเทศ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมการคาภายใน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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
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สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
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“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
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จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
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หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018
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หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
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ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
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ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี)
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เรื่อง ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและยุ
งานนโยบา
ทธศาสตรการคา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง
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ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
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ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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
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น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
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เรื่อง ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
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ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน เลขาธิการสํานักงานประกั
กงานประกันสังคม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมการศาสนา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมศิลปากร
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมการแพทย
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมอนามัย
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร
ศาสตรการแพทย
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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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ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน ผูอํานวยการสํ
การสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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 ขอเชิญเขารวมการสัมมนานันักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักงาน ก.พพ. กําหนดจัด “การสัมมนานันักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ เสริ ม สร า งแรงบั
แรงบั น ดาลใจให แ ก ผู บ ริ ห ารส ว นราชการในการร
นราชการ ในการร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยตามแผน
การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินให บรรลุผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิ
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
หลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นตามศาสตร พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย
อยางยั่ งยื น โดยการสั มมนา
ดังกลาวกํกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ หองแกรนดไดมอนด
บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
มนาและปาฐกถาพิเศษ
ในหัวขอ “ผูผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team” และ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียดดกําหนดการ
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสั
น งกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียนเข
น ารวมการสัมมนาไดที่ 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

