ด่วน

ที่ นร ๑๐๑๓.๑/๒๑๒

(สำเนา)
สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำทีม่ ีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำทีม่ ีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑)
๒. แนวทางการตรวจคุณสมบัติผสู้ มัครเข้ารับการฝึกอบรม
๓. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
๔. ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
๕. โครงร่างข้อเสนอผลงานรายบุคคล
ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รุ่น (รุ่นละประมาณ ๑๓๐ คน)
เพื่อเตรียมความพร้อ มให้แก่ผ ู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่ต ำแหน่ ง
ประเภทบริหาร โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมรุ่นที่ ๙๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
และรุ่นที่ ๙๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
เพื่อเตรียมกำลังคนของส่วนราชการ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้
๑. ขอให้ ……. แจ้ง เวียนการรับ สมัครผู้เ ข้ารับ การฝึก อบรมให้ข้าราชการในสัง กัด ที่มี
คุ ณ สมบั ติท ราบ และคั ด เลื อ กข้า ราชการที่ ม ี ค ุ ณสมบั ต ิค รบถ้ ว นตามที ่ห ลั ก สูต รกำหนดเพื่ อเข้ารับ
การฝึกอบรมรุ่นที่ ๙๕ จำนวนไม่เกิน …. คน รุ่นที่ ๙๖ จำนวนไม่เกิน …. คน และรายชื่อสำรอง (ถ้ามี )
จำนวนไม่เกิน …. คน โดยมีสาระสำคัญในการดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะบุคคลที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย รับผิดชอบ
(๑) กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการจัดเรียงลำดับผู้สมัครของส่วนราชการ
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเพื่อเตรียมกำลังคนของส่วนราชการ
(๒) ตรวจคุ ณสมบัติ ผ ู้ ส มั ครเข้ ารั บ การฝึก อบรมตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
(๓) จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามกรอบ
จำนวนที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามรับรองการจัดเรียงลำดับรายชื่อ
และการมีคุณสมบัติ ครบถ้วนของผู้สมัครทุกราย ทั้ง นี้ สำนัก งาน ก.พ. จะถือว่า การรับรองคุณสมบัติ
โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นที่สุด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
๑.๒ ผู ้ ส มั ค รเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมกรอกใบสมั ค รผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งาน ก.พ.
ที่ http://register.ocsc.go.th/registration/sep โดยดำเนินการตามขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒
๑.๓ หัวหน้าส่วนราชการลงนามในหนังสือถึงสำนักงาน ก.พ. เพื่อแจ้งการส่งผู้ส มัคร
เข้ารับ การฝึก อบรมพร้อ มทั้ง แนบ (๑) บัญ ชีร ายชื่อผู้ได้ร ับ การคัดเลือกให้ส มัครเข้ารับ การฝึกอบรม
และ (๒) ใบสมัครและโครงร่า งข้ อเสนอผลงานรายบุคคล (สิ่ง ที่ส ่ง มาด้วย ๕) ของผู้ส มัครที่ได้ รั บ
การคัดเลือกและผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองทุกราย โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องส่งถึงสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ไม่ครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงที่ส่งเกินระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๑
๒. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรจำนวนและรุ่นที่ให้เข้ารับการฝึกอบรม (ตามข้อ ๑) โดยใช้ข้อมูล
จากระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบความจำเป็น
ในการเตรียมกำลังคนของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หรือมีผู้สละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพิ่มเติมจากบัญชีรายชื่อสำรองของส่วนราชการที่มีความจำเป็น
ในการพัฒนาก่อนเป็นลำดับแรก โดยจะประกาศรายชื่อผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓. ส่วนราชการและข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโปรดรับทราบและปฏิบัติ ตาม
เงื่อนไข ดังนี้
๓.๑ ผู้ส มัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่หลัก สูตรกำหนด หากไม่ส ามารถเข้ารับการฝึก อบรมได้ตามที่ก ำหนด ส่วนราชการ
และหรือบุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
๓.๒ ผู ้ ส มั ค รเข้ า รับ การฝึ ก อบรมจะต้อ งมี คุ ณ สมบัต ิ ครบถ้ ว นตามที ่ ก.พ. กำหนด
หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรม สำนักงาน ก.พ.
จะให้ยุติการฝึกอบรม และถือ เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สำเร็จการฝึก อบรม โดยส่วนราชการ
และหรือบุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง :
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นางชุติมา หาญเผชิญ)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัตริ าชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๘๒ , ๖๙๔๔ , ๖๙๕๑ , ๖๙๕๓ , ๑๗๗๕
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๒๐๔๙

