
 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมธนารักษ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมศุลกากร 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 
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การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง
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กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมสรรพากร 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
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ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมพลศึกษา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมการทองเที่ยว 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมชลประทาน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมประมง 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
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“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 
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สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
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แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน
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เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมการขาว 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมหมอนไหม 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมเจาทา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมทาอากาศยาน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมทางหลวง 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณ ี

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 
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พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ
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ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 
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กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมปาไม 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
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พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน
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กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 
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อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมการคาตางประเทศ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมการคาตางประเทศ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 
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แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานนโยบา

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 
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การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 
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รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 
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(นางเมธินี เทพมณี) 
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ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา
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ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมการปกครอง 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

  
(นางเมธินี เทพมณี) 
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รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมที่ดิน 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

http://event.ocsc.go.th/rsr2018 
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จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมคุมประพฤต ิ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
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สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค
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หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 
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กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมราชทัณฑ 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  ผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
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การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง
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เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู
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เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ
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เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 
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ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา
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ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 
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หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

กงานประกันสังคม 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมการศาสนา 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

ผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมการแพทย 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมอนามัย 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

ศาสตรการแพทย 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ
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ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
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หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 
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กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 
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รวมทั้งลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาไดที่ http://event.ocsc.go.th/rsr2018

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 
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ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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



 

 

 

ที่  นร ๑๐๑๓.๕/๒  

 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมการสัมมนานักบริหารระดับสูงในภาคราชการ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สิ่งที่สงมาดวย   กําหนดการ 

ดวยสํานักงาน ก.พ

ประเทศไทย ๔.๐” สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ 

เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการ

การขับเคลื่อนประเทศไทย ๔ .๐ เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

อยางเปนรูปธรรมตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา

ดังกลาวกําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 

บอลรูม ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติ

ในหัวขอ “ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา : ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงขอเชิญทาน และรองอธิบดีใน

และสถานที่ดังกลาวขางตน รวมทั้งลงทะเบียน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม 

   

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๖๙๔๓ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓ 

 

สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
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สํานักงาน ก.พ. 

ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี

                    ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

นักบริหารระดับสูงในภาคราชการ 

เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

   

พ. กําหนดจัด “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

สําหรับนักบริหารระดับสูงในภาคราชการ จํานวนประมาณ ๘๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค

แรงบันดาลใจใหแกผูบริหารสวนราชการในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง

หลักการบริหารราชการแผนดินตามศาสตรพระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน

กําหนดจัดขึ้นในวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๑๕ น. ณ 

ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดการสัมมนา

ผูบริหารสวนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ : One Country One Team”

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวิวัฒน ศัลยกําธร) ใหเกียรติบรรยายพิเศษ

ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืน” รายละเอียด

ขอเชิญทาน และรองอธิบดีในสังกัดสวนราชการของทาน เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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

มกราคม ๒๕๖๑ ดวย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางเมธินี เทพมณี) 

เลขาธิการ ก.พ. 

๖๙๔๓ หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๗๒ 

 

 

 

 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

นักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนา

คน โดยมีวัตถุประสงค

ในการรวมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผน          

เนนย้ําบทบาทของผูนําในการบริหารราชการแผนดินใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งเรียนรู

อยางยั่งยืน โดยการสัมมนา

ณ หองแกรนดไดมอนด 

การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ 

: One Country One Team” และ 

ใหเกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวขอ 

รายละเอียดกําหนดการ

เขารวมสัมมนา ตามวัน เวลา 

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


