สิ่งที่ส/งมาดวย ๒.๓
แนวทางการตรวจคุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ$นที่ ๑๓
-------------------------

๑. คุณสมบัติของขาราชการพลเรือนผูเขารับการฝกอบรม
ขาราชการพลเรือนผูที่จะเขารับการฝกอบรม ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ เป&นผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของ ก.พ. คือ
๑.๑.๑ เป&นผูดำรงตำแหน/งประเภทอำนวยการ ไม/นอยกว/า ๒ ป3 หรือผูดำรงตำแหน/งอื่นที่
ปฏิบัติราชการเช/นเดียวกับประเภทอำนวยการมาแลวไม/น อยกว/า ๒ ป3 ตามหลักเกณฑ6และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน/งขางตนรวมกันมาแลวไม/นอยกว/า ๒ ป3 นับถึงวันเป8ดการฝกอบรม หรือ
๑.๑.๒ เป&น ผูดำรงตำแหน/งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดำรงตำแหน/ ง
ดังกล/ าว แต/ป: จจุบั นไดรับ การแต/งตั้งใหดำรงตำแหน/งประเภทอำนวยการ ในสังกัด ส$วนราชการที่มีฐานะ
เป/นกรมที่อยู$ในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงต$อนายกรัฐมนตรี และหัวหนาส/วนราชการดังกล/าวดำรง
ตำแหน/งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน/งระดับ ๑๑ เดิม) และ
๑.๑.๓ ส/วนราชการตนสังกัดประสงค6จะให ก.พ. พิจารณาว/าเป&นผูมีคุณสมบัติเสมือน
ผ/านการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. และเป&นผูส/งเขาอบรม ทั้งนี้ การพิจารณา
คัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมใหคำนึงถึงประโยชน6ที่หน/วยงานตนสังกัดจะไดรับจากการส/งขาราชการ
เขารับการฝกอบรมเป&นสำคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหน/วยงานต/าง ๆ ซึ่งกำหนดไวว/า หน$วยงานของรัฐไม$ควรอนุญาตให
ผู ที่ จ ะตองพนจากตำแหน$ งหนาที่ หรื อ มี เวลาปฏิ บั ติ ร าชการเหลื อ อยู$ ไม$ ถึ ง ๑ ป8 เขารั บ การฝกอบรม
(เกษียณอายุราชการป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑.๒ เป&นผูที่ไดรับการอนุมัติการสำเร็จการฝกอบรมก/อนวันที่ป8ดรับสมัครโครงการฝกอบรม
เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ/นที่ ๑๓ ในหลักสูตรที่ผ/านความเห็นชอบจาก ก.พ. ดังนี้
ส$วนราชการ/หน$วยงานผูจัด
หลักสูตร
๑. กระทรวงการต/างประเทศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ/นที่ ๑ – ๑๒
๒. กระทรวงการคลัง
หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ/นที่ ๒ – ๕
๓. กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)
รุ/นที่ ๑ – ๒ และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ
(นบส.ศธ.) รุ/นที่ ๓ – ๑๐
๔. กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตรผูบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ/นที่ ๒ - ๓

-2ส$วนราชการ/หน$วยงานผูจัด
หลักสูตร
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 หลักสูตรฝกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ6
รุ/นที่ ๑ – ๓
๖. กระทรวงพาณิชย6
หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย6ระดับสูง (นพส.) รุ/นที่ ๑
๗. กระทรวงคมนาคม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.)รุ/นที่ ๑ – ๒
๘. กระทรวงสาธารณสุข
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.) รุ/นที่ ๑
๙. สถาบันพระปกเกลา
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุ/นที่ ๑๓ – ๒๑
และรุ/นที่ ๒๒ - ๒๓ ที่ผ/านการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสถาบันพระปกเกลาแลว
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ/นที่ ๙ – ๑๗
และรุ/นที่ ๑๘ - ๑๙ ที่ผ/านการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสถาบันพระปกเกลาแลว
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)
รุ/นที่ ๘ – ๑๖
และรุ/นที่ ๑๗ - ๑๘ ที่ผ/านการฝกอบรมเพิ่มเติมจากสถาบันพระปกเกลาแลว
๑๐. วิทยาลัยปQองกัน
• หลักสูตรการปQองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ/นที่ ๕๔ – ๕๕
ราชอาณาจักร
• หลักสูตรการปQองกันราชอาณาจักรภาครัฐร/วมเอกชน (ปรอ.) รุ/นที่ ๒๔ – ๒๕
• หลักสูตรการปQองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
รุ/นที่ ๕ – ๖
๒. แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ*
การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการฝกอบรมมีแนวทางดังนี้
(๑) การนับระยะเวลาดำรงตำแหน$งกรณีต$าง ๆ ที่กำหนดใหไม/นอยกว/า ๒ ป3 นั้น จะนับถึงวันที่
เป8ดการฝกอบรม คือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
(๒) กรณีเป/นผูดำรงตำแหน$งประเภทอำนวยการ ผูสมัครจะตองเป&นผูดำรงตำแหน/งประเภท
อำนวยการในหน/วยงานตามกฎกระทรวงแบ/งส/วนราชการ หรือดำรงตำแหน/งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช/นเดียวกับ
ตำแหน/งประเภทอำนวยการตามหลักเกณฑ6และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด
(๓) กรณีเป/นผูดำรงตำแหน$งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดำรงตำแหน/งดังกล/าวแต/
ป:จจุบันไดรับการแต/งตั้งใหดำรงตำแหน/งประเภทอำนวยการ ตองเป/นผูดำรงตำแหน$งในส$วนราชการที่มีฐานะ
เป/นกรมที่อยู$ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต$อนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ/นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยหั วหนาส/วนราชการดังกล/าวดำรงตำแหน/งประเภทบริหารระดับสู ง
(ตำแหน/งระดับ ๑๑ เดิม)

-3(๔) กรณี เป/นผูดำรงตำแหน$งประเภทอื่นที่มิใช$ประเภทอำนวยการ ผูดำรงตำแหน/งดังกล/าว
ตองเป&นตำแหน/งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และมีลักษณะงานดานบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน
เช/นเดียวกับผูดำรงตำแหน/งประเภทผูอำนวยการมาแลวไม/นอยกว/า ๒ ป3 และรับผิดชอบรายงานขึ้นตรงต/อ
หัวหนาส/วนราชการหรือเทียบเท/า
การพิจารณาลักษณะงานดานบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน เช/นเดียวกับตำแหน/งประเภท
อำนวยการ และรับผิดชอบรายงานขึ้นตรงต/อหัวหนาส/วนราชการหรือเทียบเท/า มีแนวทางพิจารณาดังนี้
• การบริ ห ารงาน หมายถึ ง การปฏิ บั ติ งานที่ เป& น ภารกิ จ ของส/ ว นราชการตามที่
กำหนดไวในกฎหมายว/าดวยการแบ/งส/วนราชการ หรือกฎกระทรวงแบ/งส/วนราชการ
• การบริหารเงิน หมายถึง การไดรับจั ดสรรเงิน งบประมาณใหปฏิ บั ติภ ารกิจ ของ
หน/วยงานในพื้นที่ หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ โดยไดรับมอบอำนาจใหบริหารเงินงบประมาณดังกล/าว
• การบริ ห ารคน หมายถึ ง การมี ผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของ
ส/วนราชการโดยมีอำนาจในการใหคุณใหโทษ เช/น เสนอเลื่อนเงินเดือน อนุญาต การลา ฯลฯ
• การรายงานขึ้นตรงต$อหัวหนาส$วนราชการหรือเทียบเท$า หมายถึง การรายงานผล
การดำเนินงานตรงต/อหัวหนาส/วนราชการ หรือรองหัวหนาส/วนราชการ หรือผูช/วยหัวหนาส/วนราชการ ระดับกรม
ที่ไดรับมอบหมาย โดยไม/ใช/การรายงานผ/านผูอำนวยการกองหรือผูอำนวยการสำนัก
โดยอาจตรวจสอบเทียบเคียงกับหนาที่ความรับผิดชอบหลักของตำแหน/งประเภทอำนวยการจาก
มาตรฐานกำหนดตำแหน/งที่ ก.พ. กำหนด

หมายเหตุ *แนวทางการตรวจคุณสมบัตินี้ใชเป/นแนวทางเบื้องตนสำหรับส$วนราชการในการพิจารณา
คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเท$านั้น (ไม$สามารถใชอางอิงในการ
นับระยะเวลาดำรงตำแหน$งเพื่อการแต$งตั้ง)

