
แนวทางการตรวจคุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุนท่ี ๑๒ 

------------------------- 

๑. คุณสมบัติของขาราชการพลเรือนผูเขารับการฝกอบรม 

ขาราชการพลเรือนผูท่ีจะเขารับการฝกอบรม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑.๑ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร

ระดับสูงของ ก.พ. คือ 

 ๑.๑.๑  เปนผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา ๒ ป หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนท่ี

ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. 

กําหนด หรือเคยดํารงตําแหนงขางตนรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันเปดการฝกอบรม หรือ 

 ๑.๑.๒ เปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดํารงตําแหนง

ดังกลาว แตปจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ในสังกัดสวนราชการท่ีมีฐานะ 

เปนกรมท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และหัวหนาสวนราชการดังกลาวดํารง

ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ตําแหนงระดับ ๑๑ เดิม) และ 

 ๑.๑.๓ สวนราชการตนสังกัดประสงคจะให ก.พ. พิจารณาวาเปนผูมีคุณสมบัติเสมือน

ผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. และเปนผูสงเขาอบรม ท้ังนี้ การพิจารณา

คัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมใหคํานึงถึงประโยชนท่ีหนวยงานตนสังกัดจะไดรับจากการสงขาราชการ 

เขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงกําหนดไววา หนวยงานของรัฐไมควรอนุญาตให

ผูท่ีจะตองพนจากตําแหนงหนาท่ี หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยูไมถึง ๑ ป เขารับการฝกอบรม 

(เกษียณอายุราชการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๑.๒ เปนผูท่ีไดรับการอนุมัติการสําเร็จการฝกอบรมกอนวันท่ีปดรับสมัครโครงการฝกอบรม

เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุนท่ี ๑๒ ในหลักสูตรท่ีผานความเห็นชอบจาก ก.พ. ดังนี้ 

 

สวนราชการ/หนวยงานผูจัด หลักสูตร 

๑. กระทรวงการตางประเทศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนท่ี ๑ – ๑๑ 

๒. กระทรวงการคลัง หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุนท่ี ๒ – ๕ 

๓. กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)  

รุนท่ี ๑ – ๒ และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 

(นบส.ศธ.) รุนท่ี ๓ – ๙ 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๒.๓ 
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สวนราชการ/หนวยงานผูจัด หลักสูตร 

๔. กระทรวงยุตธิรรม หลักสูตรผูบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี ๒ - ๓ 

๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ หลักสูตรฝกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

รุนท่ี ๑ - ๒ 

๖. กระทรวงพาณิชย หลักสูตรนักบริหารการพาณิชยระดับสูง (นพส.) รุนท่ี ๑ 

๗. กระทรวงคมนาคม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม รุนท่ี ๑ 

๘. สถาบนัพระปกเกลา • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร

ระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี ๑๓ - ๒๑ 

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุนท่ี ๙ - ๑๗ 

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) 

รุนท่ี ๘ – ๑๖ 

๙. วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร • หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี ๕๔ – ๕๕ 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนท่ี ๒๔ – ๒๕ 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) 

รุนท่ี ๕ – ๖ 

 

๒. แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ* 

 การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝกอบรมมีแนวทางดังนี้ 

 (๑) การนับระยะเวลาดํารงตําแหนงกรณีตาง ๆ ท่ีกําหนดใหไมนอยกวา ๒ ป นั้น จะนับถึงวนัท่ี

เปดการฝกอบรม คือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 (๒) กรณีเปนผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  ผูสมัครจะตองเปนผูดํารงตําแหนงประเภท

อํานวยการในหนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเชนเดียวกับ

ตําแหนงประเภทอํานวยการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 

 (๓) กรณีเปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ หรือเคยดํารงตําแหนงดังกลาวแต

ปจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ตองเปนผูดํารงตําแหนงในสวนราชการท่ีมีฐานะเปน

กรมท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยหัวหนาสวนราชการดังกลาวดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ตําแหนง

ระดับ ๑๑ เดิม) 
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 (๔) กรณีเปนผูดํารงตําแหนงประเภทอ่ืนท่ีมิใชประเภทอํานวยการ ผูดํารงตําแหนงดังกลาว 

ตองเปนตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และมีลักษณะงานดานบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน 

เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทผูอํานวยการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และรับผิดชอบรายงานข้ึนตรงตอ

หัวหนาสวนราชการหรือเทียบเทา 

 ท้ังนี้  ลักษณะงานดานบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน เชนเดียวกับตําแหนงประเภท

อํานวยการ หมายถึง 

• การบริหารงาน  หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีเปนภารกิจของสวนราชการตามท่ี

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการ หรือกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

• การบริหารเงิน  หมายถึง การไดรับจัดสรรเงินงบประมาณใหปฏิบัติภารกิจของ

หนวยงานในพ้ืนท่ี หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

รวมท้ังเงินนอกงบประมาณ โดยไดรับมอบอํานาจใหบริหารเงินงบประมาณดังกลาว 

• การบริหารคน หมายถึง การมีผู ใตบังคับบัญชาท่ีปฏิบั ติงานตามภารกิจของ 

สวนราชการโดยมีอํานาจในการใหคุณใหโทษ เชน เสนอเลื่อนเงินเดือน อนุญาต การลา ฯลฯ 

 โดยอาจตรวจสอบเทียบเคียงกับหนาท่ีความรับผิดชอบหลักของตําแหนงประเภทอํานวยการจาก

มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ. กําหนด 

 

 

หมายเหตุ  *แนวทางการตรวจคุณสมบัตินี้ใชเปนแนวทางเบ้ืองตนสําหรับสวนราชการในการพิจารณา

คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเทานั้น (ไมสามารถใชอางอิงในการ

นับระยะเวลาดํารงตําแหนงเพ่ือการแตงตั้ง) 
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