
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

แนวทางการตรวจคุณสมบัติผูส้มัครเข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสงู (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๕ 

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

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 ข้าราชการพลเรือนที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๑. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ตามหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นับถึงวันเปิด
การฝึกอบรม และ 
 ๒. จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม  
 ๓. เป็นผู้ที ่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยรับรองว่า  
เป็นผู ้ที ่มีผลงานเป็นที ่ประจักษ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง สามารถทำงาน  
ร่วมกับผู้อื ่นได้ เป็นต้นแบบที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งมีศักยภาพในการทำงานในตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า) และการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องสอดคล้อง  
กับการบริหารการทดแทนตำแหน่งประเภทบริหาร (Succession Management) 
 ๔. ส่วนราชการต้นสังกัดประสงค์จะให้ ก.พ. พิจารณาว่าเป็นผู ้มีค ุณสมบัติเสมือนผ่าน  
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ. และเป็นผู้ส่งเข้าอบรม ทั้งนี้ การพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมให้คำนึงถึงประโยชน์ที่หน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับจากการส่งข้าราชการ  
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสำคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกำหนดไว้ว่า หน่วยงานของรัฐไม่ควรอนุญาต 
ให้ผู้ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู่ไม่ถึง ๑ ปี เข้ารับการฝึกอบรม 
(เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) 
 ๕. ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) 

๖.  เป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติการสำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.พ. 
ก่อนวันที่ปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๕ ดังนี้ 

ส่วนราชการ/หน่วยงานผู้จัด หลักสูตร 

๑. กระทรวงการต่างประเทศ หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ ๑ – ๑๔ 

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

๓. กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) 
รุ่นที่ ๑ – ๒ และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๓ – ๑๒ 
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ส่วนราชการ/หน่วยงานผู้จัด หลักสูตร 

๔. กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ ๒ – ๓ 
๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

รุ่นที่ ๑ - ๕ 
๖. กระทรวงพาณิชย์ หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.) รุ่นที่ ๑ 

๗. กระทรวงคมนาคม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ่นที่ ๑ - ๔ 

๘. กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส. สธ.) รุ่นที่ ๑ - ๓ 
๙. สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร

ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๑๓ - ๒๑ 
และรุ่นที่ ๒๒ - ๒๓ ที่ผ่านการฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากสถาบันพระปกเกล้าแล้ว  

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๙ - ๑๗ 
และรุ่นที่ ๑๘ - ๑๙ ที่ผ่านการฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากสถาบันพระปกเกล้าแล้ว 

• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)  
รุ่นที่ ๘ - ๑๖ 
และรุ่นที่ ๑๗ - ๑๘ ที่ผ่านการฝึกอบรมเพ่ิมเติมจากสถาบันพระปกเกล้าแล้ว 

๑๐. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๔ – ๕๕  
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๒๔ – ๒๕ 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)  

รุ่นที่ ๕ – ๖ 
๑๑. กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(นบส. พม.) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ ๑ - ๒ 
๑๒. กระทรวงอุตสาหกรรม • หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง (นอส.) ของกระทรวง

อุตสาหกรรม รุ่นที่ ๑ 
๑๓.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(นบส. ทส.) รุน่ที่ ๑ 

๒. แนวทางการตรวจคุณสมบัติ* 

 การตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางดังนี้ 
 ๑. การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรณีต่าง ๆ ที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นั้น  
จะนับถึงวันที่เปิดการฝึกอบรม คือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ๓. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับตำแหน่งประเภทอำนวยการ   
ซึ่งอาจนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ กรณีที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ดังนี้ 
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  ๓.๑ ผู้ที่ได้รับหรือเคยได้รับคำสั่งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งประเภทอำนวยการ  
โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวซึ่งมีลักษณะงานด้านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน* เช่นเดียวกับ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
   ๓.๑.๑ กรณีผ ู ้ท ี ่ ไม ่ เคยดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ  จะนับระยะเวลา 
รักษาราชการแทนได้สำหรับช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 
   ๓.๑.๒ กรณ ีผู้ ดำรงตำแหน ่งหร ือ เคยดำรงตำแหน ่ งประเภทอำนวยการ  
จะนับระยะเวลารักษาราชการแทนได้สำหรับช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 
  ๓.๒ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปที่ได้รับมอบหมาย  
ให้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานด้านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน* เช่นเดียวกับ 
ผู ้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ และรับผิดชอบรายงานขึ ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  
หรือเทียบเท่า* ทั ้งนี ้ กรณีผู ้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษจะต้องมีระยะเวลาดำ รงตำแหน่ง 
ในระดับชำนาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๔ ปี ๖ เดือน 
  ๓.๓ การพิจารณาลักษณะงานด้านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน เช่นเดียวกับ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ และรับผิดชอบรายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ มีแนวทางพิจารณาดังนี้ 
   ๓.๓.๑ การบริหารงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที ่เป็นภารกิจของส่วนราชการ 
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และรวมถึงภารกิจ
ตามการแบ่งส่วนราชการภายใน 
   ๓.๓.๒ การบริหารเงิน หมายถึง การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณให้ปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานในพื้นที่ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ โดยได้รับมอบอำนาจให้บริหารเงินงบประมาณดังกล่าว 
   ๓.๓.๓ การบริหารคน หมายถึง การมีผู ้ใต้บังคับบัญชาที ่ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของส่วนราชการและรับผิดชอบการกำกับดูแล สั่งและปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีอำนาจในการให้คุณให้โทษ และจะต้องมีจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา  
ที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า ๖ คน ยกเว้นกรณีกลุ่มงานที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จะต้องมี
จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า ๔ คน (กรณีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการไม่ครบ  
ให้นับจำนวนลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการแทนได้ในอัตราลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการ ๒  คน 
เท่ากับข้าราชการ ๑ คน) 
   ๓.๓.๔ การรายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หมายถึง 
การรายงานผลการดำเนินงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ช่วย
หัวหน้าส่วนราชการ หรือตำแหน่งอื่นที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน โดยไม่ใช่ 
การรายงานผ่านผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
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  ๓.๔ กรณีข้าราชการตามกฎหมายอื่นที ่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ให้พิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ว ๓๐/๒๕๕๓ และ ว ๙/๒๕๖๐ เป็นต้น) 

 

หมายเหตุ  *แนวทางการตรวจคุณสมบัตินี้ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับส่วนราชการในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู ้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเท่านั ้น (ไม่สามารถใช้อ้างอิง 
ในการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพื่อการแต่งตั้ง) 


