
ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมธนารักษ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมศุลกากร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมสรรพสามิต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมสรรพากร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมพลศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการข้าว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมชลประทาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมประมง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมหม่อนไหม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมเจ้าท่า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมท่าอากาศยาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมทางหลวง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมป่าไม้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการค้าภายใน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการปกครอง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมท่ีดิน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 







ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมบังคับคดี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการจัดหางาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการศาสนา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมศิลปากร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการแพทย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมควบคุมโรค 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมอนามัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

 



ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๓   สำนักงาน ก.พ. 
    ถนนตวิานนท์ จังหวัดนนทบรุี ๑๑๐๐๐ 

  ๓  กันยายน ๒๕๖๒ 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ 
         เพ่ือประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” 

เรียน    ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ 
  ๒. กำหนดการสัมมนา 
     ๓. รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. 
  ๔. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : 
ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation 
for THAIS)” ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม 
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงานโครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่าน
หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave 
Leadership Program - NWL) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team) 
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา และขอได้โปรดมอบหมาย
ข้าราชการในสังกัดของท่าน จำนวนและรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เข้าร่วมการสัมมนาในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/OCSC16SEP รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก 
ขอได้โปรดนำเอกสารตอบรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาจากระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ไปแสดง 
ณ บริเวณจุดลงทะเบียนในวันสัมมนาด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางชุติมา หาญเผชิญ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ. 

 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๗๒, ๐๙ ๐๙๕๓ ๕๘๔๒ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
 

 


