ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมชลประทาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมประมง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมหม่อนไหม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
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(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมธนารักษ์
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมศุลกากร
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมสรรพากร
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมทางหลวง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
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๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
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(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
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และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
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และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
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เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
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เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
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และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมการค้าภายใน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
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(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
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และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
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และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
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ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมการปกครอง
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
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ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
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และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมศิลปากร
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสภาการศึกษา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙
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ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
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๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
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เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมการแพทย์
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมอนามัย
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
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เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
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๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
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และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
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และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘
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ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘
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เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
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๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
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และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
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ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
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และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
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เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

ด่วนที่สุด

(สำเนา)

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๓๘

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำหนดการฝึกอบรมและกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
๓. แบบฟอร์มยืนยันให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นบส. ๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ขอให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ซึ่งส่วนราชการประสงค์จะให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ส่งบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งใบสมัครและ
โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคลของผู้สมัครแต่ละราย ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนิน การคัดเลือกผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดสำหรับเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
และกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ นบส. ๑ รุ่นที่ ๙๕
และรุ่นที่ ๙๖ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดส่ง QR Code ดังกล่าว
ให้ทราบทางอีเมลของผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ตามลำดับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรกำหนด โดยถือเป็นวันปฏิบัติราชการ และโปรดแจ้ง
ผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ โดยจัดส่งแบบฟอร์มยืนยันการส่งผู้เข้า รับการฝึกอบรมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย ๓ ทางอีเมลที่ csedp@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางอรวรรณ คงธนขันติธร)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๓ , ๖๙๕๑ และ ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

