ประกาศสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่ เป็น การสมควรกาหนดให้มีป ระกาศสานักงานคณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคั ดเลือกบุคลากรสานั กงานคณะกรรมการสิท ธิมนุษ ยชนแห่งชาติ เข้ารั บ
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติด้วยการส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลั กสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
มีความโปร่งใส ชัดเจน และมีความเหมาะสม
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ย
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษ ยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านัก งานคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษยชนแห่ง ชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
สานักงาน หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการ หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บุคลากร หมายความว่า ข้าราชการและพนักงานราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ รวมทั้ง ลูก จ้างตามระเบี ยบคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษย ชนแห่ง ชาติว่ าด้ วยลู กจ้ างส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การฝึก อบรมในหลัก สูต รที่ จัด โดยหน่ วยงานภายนอก หมายความว่า หลัก สูต ร โครงการ
ฝึกอบรม หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างศักยภาพ
โดยหน่ว ยงานภายนอกทั้ง ภาครัฐหรือเอกชนเป็ นผู้จัดขึ้ น ซึ่ง สานั กงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษ ยชน
แห่งชาติส่งเข้ารับการฝึกอบรม หรือเสนอรายชื่อเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ข้อ ๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรการฝึกอบรมกาหนด
(๒) ได้รับความเห็นชอบจากผู้บงั คับบัญชาชั้นต้นในการเข้ารับการฝึกอบรม
(๓) ไม่อยู่ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่น
(๔) ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรทีม่ ีวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหารายวิชาในการฝึกอบรม
ที่ซ้าซ้อนในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับหลักสูตรที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
สาหรั บผู้ที่ มีป ระวัติ เคยเข้ารั บการฝึกอบรมในหลักสู ตรที่ มีกาหนดระยะเวลาการฝึก อบรม
ตลอดหลักสูตรมากกว่าสองเดือนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมที่มีตารางการฝึกอบรมต่อเนื่องหรือไม่ก็
ตาม และหรือเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับเดียวกั น จะต้องเว้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี

๒

นับจากวันสิ้นสุ ดระยะเวลาการฝึกอบรมถึง วันที่ผู้จัดการฝึ กอบรมกาหนดเป็นวั นเปิดรั บสมัคร เว้นแต่
เป็นการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน จะเว้นระยะเวลาน้อยกว่าสองปีก็ได้ ๑
กรณีมี เหตุอั นสมควรและเพื่ อประโยชน์ ของทางราชการ เลขาธิการอาจพิ จารณายกเว้นให้
บุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายกรณีก็ได้ ๒
ข้ อ ๓ ใ นการพิ จารณาคั ด เลื อ กบุ ค ลากรเ พื่ อ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ให้ พิจารณาจากผู้ ที่
ดารงตาแหน่ งและหรือ ปฏิ บั ติห น้ าที่ ที่ เ กี่ย วข้อ งและสอดคล้ อ งกั บเนื้อ หาการฝึก อบรม รวมถึ งการ
นาความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่และอานาจของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
กรณี มี ผู้แ สดงความประสงค์เ ข้ ารั บ การฝึก อบรมผ่ า นเกณฑ์ การพิจารณาตามวรรคหนึ่ ง
มากกว่าจานวนที่กาหนด ให้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามลาดับอาวุโส โดยมีการจัดลาดั บ
ดังนี้
(๑) ผู้ที่ดารงตาแหน่งสูงกว่า ถือว่าเป็นผู้อาวุโสกว่า
(๒) ถ้าเป็นผู้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง
ในระดับนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
(๓) ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่าพร้อมกัน ผู้ใดได้รบั
เงินเดือนมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
(๔) ถ้าเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเท่ากัน ผู้ใดมีอายุ ราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า
ในการพิจารณาบุค ลากรเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสูต รที่มีพนักงานราชการและหรือลูกจ้าง
เป็นผู้มี คุณสมบัติและประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ให้ คานึงถึ งการจั ดสรรจานวนผู้เข้ารั บการฝึ กอบรม
สาหรับ กลุ่ มบุค ลากรดั งกล่าว โดยพิ จารณาถึง ความเกี่ ยวข้อ งสอดคล้อ งของหลัก สูต รกับ ภารกิจงาน
ในความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสาคัญ
ข้อ ๔ บุคลากรที่ได้รับอนุ มัติให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ จัดโดยหน่วยงานภายนอก
ต้อ งจั ด ทารายงานผลการเข้ ารั บ การฝึ ก อบรมเสนอผู้ บั งคั บบั ญชาตามล าดั บชั้นจนถึ งเลขาธิ การภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่เดินทางกลับถึงสานักงาน
ข้อ ๕ กรณี มี ปัญ หาเกี่ย วกั บ การปฏิ บัติ ต ามประกาศนี้ ให้เ ลขาธิ การเป็น ผู้ วินิ จฉัย ชี้ข าด
คาวินิจฉัยของเลขาธิการให้เป็นที่สุด
๑

ข้อ ๒ วรรคสอง แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยประกาศส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ เรื่อ ง หลั กเกณฑ์
การพิ จารณาคั ดเลื อ กบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ เข้ ารั บการฝึ กอบรมในหลัก สูตรที่จั ดโดย
หน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ ๒)
๒ ข้อ ๒ วรรคสาม แก้ ไขเพิ่ม เติ ม โดยประกาศส านัก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์
การพิ จารณาคั ดเลื อ กบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการสิ ท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ เข้ ารั บการฝึ กอบรมในหลัก สูตรที่จั ดโดย
หน่วยงานภายนอก (ฉบับที่ ๒)

๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
บุญเกื้อ สมนึก
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

