
ที ่ นร ๑๐๑๓.๑/๕๙    สำนักงาน ก.พ.       
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                          ๒๑  เมษายน ๒๕๖๓  

เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารสว่นราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน «หัวหน้าส่วนราชการ» ผู้ผ่านการคัดเลือก ๓๔ แห่ง ตามรายชื่อแนบท้าย 

อ้างถึง หนังสือ ส่วนราชการ ที่ เลขท่ีหนังสือ ลงวันที่ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส่วนราชการ ได้เสนอรายชื่อ «ชื่อสกุล» ตำแหน่ง «ตำแหน่ง» เข้ารับ 
การพิจารณาคัดเลือกให้ร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๒ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า «ชื่อสกุล» ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.  
ได้พิจารณาจากเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้ประกาศ
ไว้ อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และ 
คราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื ่อว ันที ่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติร ับทราบมาตรการ และข้อสั ่งการตาม 
มติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งในสว่นของ
มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม 
แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยขอให้หลีกเลี่ยงหรือ
เลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น 
ในการนี้เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค  
รวมถึงเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพของการดำเนินการโครงการ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อน 
การดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๒ ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากเดิมระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ออกไปก่อน ทั้งนี้ จะได้มี
การประเมินสถานการณ์รวมทั้งมาตรการของภาครัฐ และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งให้ «ชื่อสกุล» ทราบผลการคัดเลือกฯ รวมทั้งการเลื่อน
กำหนดการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ ่นที ่ ๑๒ ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอดจนแจ้งให้ข้าราชการรายดังกล่าวทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทาง 
การดำเนินโครงการ ตาม QR code แนบท้ายหนังสือนี้ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
ด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

 

อนึ่ง... 



 
๒ 

อนึ่ง การเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิ ในการเข้าร่วมโครงการของ 
ผู ้ผ่านการคัดเลือกแต่อย่างใด หากผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อสงสัย หรือต้องการติดตามข่าวสารของโครงการ  
ขอได้โปรดสอบถามที ่ นางสาวเกศสิริ ศิร ิงามเมือง โทร  ๐๙-๐๙๕๓-๕๘๔๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
kessiri.s@gmail.com หรอื http://www.ocsc.go.th/csti/sedp 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์) 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ ก.พ.  
 

 
 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
วิทยาลัยนักบริหาร  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๒๖, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๖๒, ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๕   
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙  
 
 
 
 
แบบสอบถามการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารสว่นราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม QR Code ด้านล่าง หรือ https://forms.gle/5pVBzvrtgaytZf8X7 

 



รายช่ือส่วนราชการผู้เข้าร่วมโครงการ

ท่ี ช่ือ-สกุลผู้เข้าร่วมโครงการ ต าแหน่งผู้เข้าร่วมโครงการ หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ เลขท่ีเอกสาร

1 นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ท่ี ทส 0801/2390 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

2 นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ท่ี ทส 0301/2591 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563

3 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวง กรมทางหลวง ท่ี คค 06006/2070 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563

4 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม

ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ท่ี กษ 1202/1373 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

5 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี กษ 1102/2375 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563

6 นายบัญชา สุขเเก้ว รองอธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมประมง กรมประมง ท่ี กษ 0503.7/1931 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563

7 นายสมศักด์ิ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร ท่ี กค 0707/1388 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

8 นายประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการ ก.ค.ศ. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ด่วน ท่ี ศธ 0206.1/159 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563

9 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ท่ี ยธ 0326/0505 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563

10 นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ท่ี อก0401/383 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2563

11 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท ท่ี คค 0701.3/2584 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563

12 นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง รองอธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมท่ีดิน กรมท่ีดิน ท่ี มท 0502.6/5514 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563

13 นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี ท่ี ยธ 0510/0094 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2563

14 นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการส านักงานประกันสังคม เลขาธิการส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม ด่วนท่ีสุด ท่ี รง 0634/7043 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

15 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ ด่วน ท่ี กค 0304/3120 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563

16 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ท่ี กษ 0602/6282 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

17 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมการข้าว กรมการข้าว ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 2601/813 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563

18 นางสาวพะเยาว์ ค ามุข รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ท่ี อก 0801/402 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563

19 นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ท่ี คค 0405.5/3689 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2563

20 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร

เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่ี กษ 1301/897 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563



ท่ี ช่ือ-สกุลผู้เข้าร่วมโครงการ ต าแหน่งผู้เข้าร่วมโครงการ หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ เลขท่ีเอกสาร

21 นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม อธิบดีกรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 2701/586 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563

22 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 0329/2919 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2563

23 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0418.3/10255 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2563

24 นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ กรมป่าไม้ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1601.4/5467 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563

25 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี กษ 0802/434 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563

26 นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ท่ี ดศ 0301/701 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2563

27 นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0318/3869 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2563

28 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่ี พณ 0801/677 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563

29 นายชัยพล สุขเอ่ียม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ท่ี วธ 0503.2/1035 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563

30 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท่ี กษ 0406/471 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2563

31 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด่วนท่ีสุด ท่ี อก 0701/3195 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563

32 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม ท่ี ยธ 0901/425 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2563

33 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ท่ี มท 0402.3/1068 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

34 นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด่วนท่ีสุด ท่ี พม. 0501/831 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2563


