(ร่าง)
ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๓๑

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๕
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๑๗๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๕
๒. แนวทางการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
๓. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
๔. ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
๕. การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร
ระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ.
พิจารณาให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.
เพิ่มเติม ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
รุ่นที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าวต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ. จึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. เพื่อเตรีย มความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
เพื่อเตรียมกำลังคนของส่วนราชการ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรับส่วนราชการต้นสังกัด ดังนี้
๑. ขอให้แจ้งเวียนการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ข้าราชการในสังกัด ที่มีคุณสมบัติ
ทราบ และคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โดยมี
สาระสำคัญในการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะบุคคลที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย รับผิดชอบ
(๑) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการจัดเรียงลำดับผู้สมัครของส่วนราชการ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมกำลังคนของส่วนราชการ
(๒) ตรวจคุ ณ สมบั ติ ผ ู ้ ส มั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
(๓) จัดทำ...

๒
(๓) จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส มัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามรับรองการมีคุณสมบัติ ครบถ้วนของผู้สมัครทุกราย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าการรับรองคุณสมบัติโดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นที่สุด
๑.๒ ผู ้ ส มั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมกรอกใบสมั ค รผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งาน ก.พ.
ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/ses15 โดยดำเนินการตามขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
๑.๓ หัวหน้าส่วนราชการลงนามในหนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. เพื่อแจ้งการส่งผู้สมัคร
เข้ารับ การฝึกอบรมพร้อมทั้งแนบ (๑) บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส มัครเข้ารับการฝึก อบรม
และ (๒) ใบสมัครของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องส่งถึงสำนักงาน ก.พ. ภายใน
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงที่ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น
๒. รับ ผิดชอบค่าใช้จ ่ายในการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ท่านละ
๕๖,๖๒๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) ทั้งนี้ หากมิได้โอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าส่วนราชการ
ไม่ประสงค์จะส่งข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้
๓. ส่วนราชการและข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโปรดรับทราบและปฏิบัติตาม
เงื่อนไข ดังนี้
๓.๑ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดระยะเวลาที่ห ลักสูตรกำหนด หากไม่ส ามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามที่กำหนด ส่ว นราชการ
และหรือบุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
๓.๒ ผู ้ ส มั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมจะต้ อ งมี ค ุ ณ สมบั ต ิ ค รบถ้ ว นตามที ่ ก.พ. กำหนด
หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรม สำนักงาน ก.พ.
จะให้ยุติการฝึ กอบรม และถือเป็นผู้ที่ ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยส่วนราชการ
และหรือบุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๕ และแจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นางชุติมา หาญเผชิญ)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ , ๖๙๔๔ , ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

