
แนวทางการตรวจคุณสมบัติผู�สมัครเข�ารับการฝ�กอบรม 
โครงการฝ�กอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ$นท่ี ๑๓ 

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

๑. คุณสมบัติของข�าราชการพลเรือนผู�เข�ารับการฝ�กอบรม 

ข�าราชการพลเรือนผู�ท่ีจะเข�ารับการฝ�กอบรม ต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑.๑ เป&นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของ ก.พ. คือ 

 ๑.๑.๑  เป&นผู�ดำรงตำแหน/งประเภทอำนวยการ ไม/น�อยกว/า ๒ ป3 หรือผู�ดำรงตำแหน/งอ่ืนท่ี
ปฏิบัติราชการเช/นเดียวกับประเภทอำนวยการมาแล�วไม/น�อยกว/า ๒ ป3 ตามหลักเกณฑ6และเง่ือนไขท่ี ก.พ. 
กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน/งข�างต�นรวมกันมาแล�วไม/น�อยกว/า ๒ ป3 นับถึงวันเป8ดการฝ�กอบรม หรือ 

 ๑.๑.๒ เป&นผู�ดำรงตำแหน/งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดำรงตำแหน/ง
ดังกล/าว แต/ป:จจุบันได�รับการแต/งต้ังให�ดำรงตำแหน/งประเภทอำนวยการ ในสังกัดส$วนราชการท่ีมีฐานะ 
เป/นกรมท่ีอยู$ในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการข้ึนตรงต$อนายกรัฐมนตรี และหัวหน�าส/วนราชการดังกล/าวดำรง
ตำแหน/งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน/งระดับ ๑๑ เดิม) และ 

 ๑.๑.๓ ส/วนราชการต�นสังกัดประสงค6จะให� ก.พ. พิจารณาว/าเป&นผู�มีคุณสมบัติเสมือน
ผ/านการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. และเป&นผู�ส/งเข�าอบรม ท้ังนี้ การพิจารณา
คัดเลือกผู�สมัครเข�ารับการฝ�กอบรมให�คำนึงถึงประโยชน6ท่ีหน/วยงานต�นสังกัดจะได�รับจากการส/งข�าราชการ 
เข�ารับการฝ�กอบรมเป&นสำคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝ�กอบรมของหน/วยงานต/าง ๆ ซ่ึงกำหนดไว�ว/า หน$วยงานของรัฐไม$ควรอนุญาตให�
ผู�ท่ีจะต�องพ�นจากตำแหน$งหน�าท่ี หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู$ไม$ถึง ๑ ป8 เข�ารับการฝ�กอบรม 
(เกษียณอายุราชการป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

๑.๒ เป&นผู�ท่ีได�รับการอนุมัติการสำเร็จการฝ�กอบรมก/อนวันท่ีป8ดรับสมัครโครงการฝ�กอบรม
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ/นท่ี ๑๓ ในหลักสูตรท่ีผ/านความเห็นชอบจาก ก.พ. ดังนี้ 

 
ส$วนราชการ/หน$วยงานผู�จัด หลักสูตร 

๑. กระทรวงการต/างประเทศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ/นท่ี ๑ – ๑๒ 
๒. กระทรวงการคลัง หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ/นท่ี ๒ – ๕ 
๓. กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)  

รุ/นท่ี ๑ – ๒ และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ/นท่ี ๓ – ๑๐ 

๔. กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรผู�บริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ/นท่ี ๒ - ๓ 

สิ่งท่ีส/งมาด�วย ๒.๓ 
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ส$วนราชการ/หน$วยงานผู�จัด หลักสูตร 
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 หลักสูตรฝ�กอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ6  

รุ/นท่ี ๑ – ๓ 
๖. กระทรวงพาณิชย6 หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย6ระดับสูง (นพส.) รุ/นท่ี ๑ 
๗. กระทรวงคมนาคม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.)รุ/นท่ี ๑ – ๒ 
๘. กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ/นท่ี ๑ 
๙. สถาบันพระปกเกล�า • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร

ระดับสูง (ปปร.) รุ/นท่ี ๑๓ – ๒๑ 
และรุ/นท่ี ๒๒ - ๒๓ ท่ีผ/านการฝ�กอบรมเพ่ิมเติมจากสถาบันพระปกเกล�าแล�ว 

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ/นท่ี ๙ – ๑๗ 
และรุ/นท่ี ๑๘ - ๑๙ ท่ีผ/านการฝ�กอบรมเพ่ิมเติมจากสถาบันพระปกเกล�าแล�ว 

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) 
รุ/นท่ี ๘ – ๑๖ 
และรุ/นท่ี ๑๗ - ๑๘ ท่ีผ/านการฝ�กอบรมเพ่ิมเติมจากสถาบันพระปกเกล�าแล�ว 

๑๐. วิทยาลัยปQองกัน
ราชอาณาจักร 

• หลักสูตรการปQองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ/นท่ี ๕๔ – ๕๕ 

• หลักสูตรการปQองกันราชอาณาจักรภาครัฐร/วมเอกชน (ปรอ.) รุ/นท่ี ๒๔ – ๒๕ 

• หลักสูตรการปQองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) 
รุ/นท่ี ๕ – ๖ 

 
๒. แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ* 
 การตรวจสอบคุณสมบัติผู�สมัครเข�ารับการฝ�กอบรมมีแนวทางดังนี้ 
 (๑) การนับระยะเวลาดำรงตำแหน$งกรณีต$าง ๆ ท่ีกำหนดให�ไม/น�อยกว/า ๒ ป3 นั้น จะนับถึงวันท่ี
เป8ดการฝ�กอบรม คือวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 (๒) กรณีเป/นผู�ดำรงตำแหน$งประเภทอำนวยการ  ผู�สมัครจะต�องเป&นผู�ดำรงตำแหน/งประเภท
อำนวยการในหน/วยงานตามกฎกระทรวงแบ/งส/วนราชการ หรือดำรงตำแหน/งอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเช/นเดียวกับ
ตำแหน/งประเภทอำนวยการตามหลักเกณฑ6และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กำหนด 
 (๓) กรณีเป/นผู�ดำรงตำแหน$งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ หรือเคยดำรงตำแหน/งดังกล/าวแต/
ป:จจุบันได�รับการแต/งต้ังให�ดำรงตำแหน/งประเภทอำนวยการ ต�องเป/นผู�ดำรงตำแหน$งในส$วนราชการท่ีมีฐานะ
เป/นกรมท่ีอยู$ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต$อนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ/นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม โดยหัวหน�าส/วนราชการดังกล/าวดำรงตำแหน/งประเภทบริหารระดับสูง 
(ตำแหน/งระดับ ๑๑ เดิม) 



- 3 - 
 

 (๔) กรณีเป/นผู�ดำรงตำแหน$งประเภทอ่ืนท่ีมิใช$ประเภทอำนวยการ ผู�ดำรงตำแหน/งดังกล/าว 
ต�องเป&นตำแหน/งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และมีลักษณะงานด�านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน 
เช/นเดียวกับผู�ดำรงตำแหน/งประเภทผู�อำนวยการมาแล�วไม/น�อยกว/า ๒ ป3 และรับผิดชอบรายงานข้ึนตรงต/อ
หัวหน�าส/วนราชการหรือเทียบเท/า 
 การพิจารณาลักษณะงานด�านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน เช/นเดียวกับตำแหน/งประเภท
อำนวยการ และรับผิดชอบรายงานข้ึนตรงต/อหัวหน�าส/วนราชการหรือเทียบเท/า มีแนวทางพิจารณาดังนี้ 

• การบริหารงาน  หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีเป&นภารกิจของส/วนราชการตามท่ี

กำหนดไว�ในกฎหมายว/าด�วยการแบ/งส/วนราชการ หรือกฎกระทรวงแบ/งส/วนราชการ 

• การบริหารเงิน  หมายถึง การได�รับจัดสรรเงินงบประมาณให�ปฏิบัติภารกิจของ

หน/วยงานในพ้ืนท่ี หรือได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณ 

รวมท้ังเงินนอกงบประมาณ โดยได�รับมอบอำนาจให�บริหารเงินงบประมาณดังกล/าว 

• การบริหารคน หมายถึง การมีผู� ใต�บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติงานตามภารกิจของ 

ส/วนราชการโดยมีอำนาจในการให�คุณให�โทษ เช/น เสนอเลื่อนเงินเดือน อนุญาต การลา ฯลฯ 

• การรายงานข้ึนตรงต$อหัวหน�าส$วนราชการหรือเทียบเท$า หมายถึง การรายงานผล 

การดำเนินงานตรงต/อหัวหน�าส/วนราชการ หรือรองหัวหน�าส/วนราชการ หรือผู�ช/วยหัวหน�าส/วนราชการ ระดับกรม  

ท่ีได�รับมอบหมาย โดยไม/ใช/การรายงานผ/านผู�อำนวยการกองหรือผู�อำนวยการสำนัก 

 โดยอาจตรวจสอบเทียบเคียงกับหน�าท่ีความรับผิดชอบหลักของตำแหน/งประเภทอำนวยการจาก
มาตรฐานกำหนดตำแหน/งท่ี ก.พ. กำหนด 
 
 

หมายเหตุ  *แนวทางการตรวจคุณสมบัตินี้ใช�เป/นแนวทางเบ้ืองต�นสำหรับส$วนราชการในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู�สมัครเข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเท$านั้น (ไม$สามารถใช�อ�างอิงในการ
นับระยะเวลาดำรงตำแหน$งเพ่ือการแต$งตั้ง) 

 


