สิ่งที่สงมาดวย ๒.๒
แนวทางการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุนที่ ๑๒
------------------------๑. หลักการ
การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญซึ่งมีผลทั้งตอสวนราชการในการเตรียม
กํ าลั งคน และการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ในภาพรวมของการดํ าเนิ น การฝ ก อบรมเพื่ อให เกิ ด ประโยชน สู งสุ ด
ตอทางราชการ โดยเฉพาะกรณีการจัดฝกอบรมระดับผูบริหาร ดังนั้น การดําเนินการโครงการฝกอบรมเสริม
หลักสูตรนักบริห ารระดับ สูง (ส.นบส.) ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกําหนดกระบวนการคัดเลือกและ
คัดกรองผูเขารับการฝกอบรมเพื่อใหไดผูมีความเหมาะสมเขาสูกระบวนการพัฒนาตามหลักสูตรโดยมีหลักการ
ดังนี้
(๑) กระบวนการคัดเลือก : สวนราชการรับผิดชอบการคัดเลือกผูที่เหมาะสมสําหรับสวนราชการ
ในการเขารับการฝกอบรม
(๒) กระบวนการคัดกรอง : สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบภาพรวมการคัดกรองผูสมัครของแตละ
สวนราชการ
แนวทางในการดําเนินการตามหลักการมีรายละเอียดดังนี้
๒. แนวทางดําเนินการสําหรับสวนราชการ
สวนราชการรับผิดชอบกระบวนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งมีแนวทางดําเนินการดังนี้
(๑) รับสมัครผูเขารับการฝกอบรม โดยแจงเวียนรายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมใหขาราชการ
กลุมเปาหมายทราบเพื่อใหสมัครเขารับการฝกอบรม
(๒) ตรวจและรับรองคุณ สมบัติ ผูสมั ครเข ารับ การฝ กอบรม โดยมีแนวทางการตรวจคุ ณสมบั ติ
ที่ กํา หนดตามสิ่ งที่ ส งมาด ว ย ๒.๓ ทั้ งนี้ สํ านั ก งาน ก.พ. จะพิ จ ารณาผู ผ านการคั ด เลื อกจากสว นราชการ
เฉพาะรายที่ไดรับการตรวจคุณสมบัติ และหัวหนาสวนราชการไดใหการรับรองคุณสมบัติแลวเทานั้น
(๓) กําหนดหลักเกณฑ หรือแนวทางของส วนราชการในการคัดเลื อกและการจัดลําดับ ผูสมัคร
เขารับการฝกอบรม โดยอาจกําหนดปจจัยในการพิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับ เชน วิสัยทัศน การเปนผูนําที่มี
คุณธรรม/จริยธรรม ผลการปฏิบัติราชการ ขีดความสามารถ สมรรถนะเฉพาะของสวนราชการ ความสําเร็จ
ของงาน ฯลฯ
ทั้งนี้ การพิ จารณาคั ดเลื อกผูสมัครเข ารับการฝกอบรม ให คํานึ งถึงประโยชน ที่หนวยงานตนสั งกั ด
จะไดรับจากการสงขาราชการเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๙ เรื่อง การพั ฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งกําหนดไววา
หนวยงานของรัฐไมควรอนุญาตใหผูที่จะตองพ นจากตําแหนงหนาที่ หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู
ไมถึง ๑ ป เขารับการฝกอบรม (เกษียณอายุราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

-๒(๔) ดํ าเนิ นการคั ดเลื อกและจั ดทํ าบั ญ ชี รายชื่ อผู ได รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให ส มั ค รเข า รั บ
การฝกอบรม ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒.๕ โดยใหหัวหนาสวนราชการลงนามรับรองการตรวจคุณสมบัติของผูผาน
การคัดเลือกและรับรองการจัดลําดับรายชื่อ
(๕) จัดทําหนังสือแจงความประสงคในการสงผูเขารับการฝกอบรม (หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนาม)
ไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ พรอมทั้งแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
(๕.๑) บัญชีรายชื่อผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหสมัครเขารับการฝกอบรม
(๕.๒) ใบสมัครของผูไ ดรับการคัดเลือก
(๕.๓) สําเนาเอกสารประกอบการพิ จารณาคุ ณสมบัติของผูส มั ครแตล ะราย ไดแก
(๑) ทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗
(๒) คําสั่งแตงตั้งที่ใหดํารงตําแหนงปจจุบัน
(๓) คําสั่งแตงตั้งรักษาราชการ (กรณีที่เคยรักษาการในตําแหนงประเภทอํานวยการ)
(๔) โครงสรางของหนวยงานระดับกรม / กระทรวง ในปปจจุบัน
(๕) โครงสรางของหนวยงานระดับกรม / กระทรวง ในปที่นับระยะเวลารักษาราชการ
ในตําแหนงประเภทอํานวยการ
(๖) ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.พ.
กําหนดในคุณสมบัติของผูสมัคร
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาเฉพาะเอกสารหลักฐานของผูผานการคัดเลือกที่ สวนราชการ
สงมาภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ ซึ่งมีความถูกตอง ครบถวน และไดรบั การรับรองจาก
หัวหนาสวนราชการแลวเทานั้น
๓. การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบภาพรวมกระบวนการคัดกรองผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งตอเนื่องจาก
กระบวนการคัดเลือกของสวนราชการ มีแนวทางดําเนินการดังนี้
(๑) คัดกรองและประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกของแตละสวนราชการ ตามที่สวนราชการได
จัดลําดับรายชื่อไว ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะไมพิจารณาผูผานการคัดเลือกโดยสวนราชการที่ตรวจสอบพบวา
เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ไมถูกตอง ครบถวนตามที่กําหนด
(๒) จั ด ส ง หนั ง สื อ แจ ง ผลการพิ จ ารณาให ข า ราชการ และส ว นราชการทราบภายในวั น ที่
๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
---------------------------------------------------

