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สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การรั บ สมั ครผู' เข' า รั บ การฝ* กอบรมโครงการฝ* ก อบรมเสริ ม หลั กสู ต รนั กบริ ห ารระดั บ สู ง (ส.นบส.)
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ4นที่ ๑๒
เรียน (หัวหน'าส4วนราชการ)
สิ่งที่ส4งมาด'วย ๑. โครงการฝ* ก อบรมเสริ ม หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง (ส.นบส.) ประจํ า ป1 งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ4นที่ ๑๒
๒. รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครเข'ารับการฝ*กอบรม
ด'วยสํานั กงาน ก.พ. กําหนดจัดโครงการฝ*กอบรมเสริมหลักสู ตรนั กบริหารระดั บสูง (ส.นบส.)
ประจํ าป1 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ4นที่ ๑๒ ในระหว4 างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิ กายน ๒๕๖๒ สําหรั บ
ผู'ที่ผ4 านการฝ* กอบรมหลั กสู ต รนั กบริห ารระดั บ สูงที่ จั ดโดยส4ว นราชการหรือหน4 วยงานอื่ น ที่ ก.พ. กําหนด
เงื่อนไขให'ผู'ผ4านการฝ*กอบรมหลักสูตรดังกล4าวต'องเข'ารับการฝ*กอบรมเพิ่มเติมจากสํานักงาน ก.พ. จึงจะเป?น
ผู'มีคุณสมบัติเสมือนได'ผ4านการฝ*กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งมีวัตถุประสงค
ในการเตรี ย มความพร' อมให' แก4 ผู' ดํ ารงตํ าแหน4 งประเภทอํ านวยการในการเข' าสู4 ตํ าแหน4 งประเภทบริ ห าร
รายละเอียดตามสิ่งที่ส4งมาด'วย ๑
ในการนี้ จึงขอให'ส4วนราชการ (ระดับกรม) พิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๑. แจ' งเวีย นการรั บ สมั ครผู' เข'า รับ การฝ* กอบรมโครงการ ส.นบส. รุ4 น ที่ ๑๒ ให' ข'าราชการ
ในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด สมัครเข'ารับการฝ*กอบรมโดยกรอกใบสมัครผ4านเว็บไซต
สํานักงาน ก.พ. https://register.ocsc.go.th/registration/ses12 ทั้งนี้ ขาราชการดังกลาวตองสามารถเขารับ
การฝกอบรมไดอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
๒. จัดส4งบัญชีรายชื่อผู'ที่ส4วนราชการพิจารณาคัดเลือกให'สมัครเข'ารับการฝ*กอบรม พร'อมทั้ง
ใบสมัค รและสํา เนาเอกสารประกอบการพิจ ารณาคุณ สมบัติข องผู'ส มัค รแต4ล ะราย ได'แก4 (๑) ทะเบียน
ประวัติ ก.พ. ๗ (๒) คําสั่งแต4งตั้งที่ให'ดํารงตําแหน4งปTจจุบัน (๓) คําสั่งแต4งตั้งรักษาราชการ (กรณีที่เคยรักษา
ราชการในตําแหน4งประเภทอํานวยการ) (๔) โครงสร'างของหน4วยงานระดับกรม / กระทรวง ในป1ปTจจุบัน
และ (๕) โครงสร' างของหน4 ว ยงานระดั บ กรม / กระทรวง ในป1 ที่นั บ ระยะเวลารั กษาราชการในตํ าแหน4 ง
ประเภทอํานวยการ (๖) ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการฝ*กอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
เป?น คุณสมบัติของผู'ส มัคร โดยหัวหน'าส4วนราชการเป?นผู'ลงนามในหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเอกสาร
ดังกล4าวจะต'องส4งถึงสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ
ทั้งนี้ …

-๒ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู'ผ4านการคัดเลือกให'เข'ารับการฝ*กอบรม ภายใน
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
๓. รับ ผิด ชอบค4 าใช' จ4ายในการฝ* กอบรมสําหรับ ผู' ที่ได' รับ การประกาศรายชื่อเป? น ผู'ผ4 านการ
คั ด เลื อกให' เข' ารั บ การฝ* กอบรม โดยโอนเงิน ค4 าลงทะเบี ย นสํ า หรั บ เป? น ค4 าใช' จ4 า ยในการฝ* กอบรม ท4 า นละ
๕๖,๙๐๐.- บาท (ห'าหมื่นหกพันเก'าร'อยบาทถ'วน) ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากมิได'โอนเงิน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สํานักงาน ก.พ. จะถือว4าส4วนราชการไม4ประสงคจะส4งข'าราชการในสังกัดเข'ารับ
การฝ*กอบรมในครั้งนี้
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครเข'ารับการฝ*กอบรมปรากฏตามสิ่งที่ส4งมาด'วย ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการคัดเลือกผู'สมัครเข'ารับการฝ*กอบรมโครงการฝ*กอบรม
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ4นที่ ๑๒ ด'วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางชุติมา หาญเผชิญ)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
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