แนวทางการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
---------------------------------------------------

๑. หลักการ
การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมเปนขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามวัตถุประสงค
ในการพัฒนาขาราชการใหมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการตามบทบาทและหนาที่ไดอยาง
เหมาะสมในสภาพสังคมที่มีความแตกตาง สามารถทําหนาที่ในมิติตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน ทั้งการ
บริหารตน บริหารคน บริหารเปาหมายทิศทาง บริหารการเปลี่ยนแปลง บริหารผลลัพธ รวมถึงบริหารทรัพยากร
และเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการทํางานในระดับพื้นที่ พัฒนาผูเขาอบรมใหมีการเรียนรู
ไดอยางครบถวนสมดุลในทุกมิติ ซึ่งภาพรวมของการดําเนินการฝกอบรมเพื่อใหเกิดประโยชนตอการสงเสริมการ
เรี ยนรู ของข าราชการ และประโยชน สูงสุ ดต อทางราชการ ดั งนั้ น การดํ าเนิ นโครงการฝ กอบรมหลั กสู ตร
นักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงไดกําหนดกระบวนการ
คัดเลือก และคัดกรองผูเขารับการฝกอบรมตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ.
กํ าหนด เพื่ อให ได ผูมีความเหมาะสมเข าสู กระบวนการพั ฒนาตามหลั กสู ตร โดยกํ าหนดหลั กการในแต ละ
กระบวนการดังนี้
(๑) กระบวนการคั ดเลื อก ส วนราชการในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย รั ฐวิ สาหกิ จในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย และสวนราชการอื่น รับผิดชอบการคัดเลือกผูที่เหมาะสมสําหรับสวนราชการในการเขารับ
การฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองกับแผนการเตรียมกําลังคนของสวนราชการ/หนวยงาน
(๒) กระบวนการคัดกรอง กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบภาพรวม การกําหนดจํานวนผูมีสิทธิ์เขา
รับการฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทยตามแผนกําลังคนของสวนราชการ
การคัดกรองผูสมัครเขารับการฝก อบรมหลักสูตรนัก ปกครองระดับสูง โดยพิจารณาจากความเหมาะสม
และความจําเปนของสวนราชการ

๒. แนวทางดําเนินการสําหรับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสวนราชการ
อื่น ที่รับผิดชอบกระบวนการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม มีแนวทางดําเนินการดังนี้
(๑) จัดทําแผนการเตรียมกําลังคนของสวนราชการ (Succession Plan) หรือแผนระบุตัวบุคคลที่มี
คุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
(๒) รับสมัครผูเขารับการฝกอบรม โดยแจงเวียนรายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมใหขาราชการ/
พนักงานกลุมเปาหมายทราบเพื่อใหสมัครเขารับการฝกอบรม
(๓) ตรวจและรั บรองคุณสมบัติผูสมัครเขารั บการฝกอบรม โดยมี แนวทางการตรวจคุณสมบัติที่
กําหนด (ตามสิ่งที่สงมาดวย) ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาผูผานการคัดเลือกจากสวนราชการเฉพาะราย
ที่ไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและหัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ไดใหการรับรอบ
คุณสมบัติแลวเทานั้น
(๔) กําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางของสวนราชการ/หนวยงานในการคัดเลือกและการจัดลําดับ
ผูสมัครเขารับการฝกอบรม โดยอาจพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ อาทิ วิสัยทัศน การเปนผูนําที่มีคุณธรรม/
จริ ยธรรม ผลการปฏิ บัติราชการ ขี ดความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล องกั บแผนการเตรี ยมกํ าลั งคน
สมรรถนะเฉพาะของสวนราชการ ความสําเร็จของงาน ฯลฯ
/ (๕) จัดทํา ...

-๒(๕) จัดทําบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกโดยใหหัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ลงนามรับรอง การตรวจสอบคุณสมบัติของผูผานการคัดเลือก และรับรองการจัดลําดับรายชื่อ
(๖) จัดทําหนังสือแจงความประสงคในการสงผูเขารับการฝกอบรม (หัวหนาสวนราชการ/หัวหนา
หนวยงานรัฐวิสาหกิจเปนผูลงนาม) ไปยังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเวลา
ราชการ พรอมทั้งแนบเอกสารดังตอไปนี้
(๖.๑) บัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือก
(๖.๒) ใบสมัครของผูไดรับการคัดเลือกพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
(๖.๓) โครงสรางการแบงสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการฯ ของสวนราชการ/
หนวยงาน
(๖.๔) แผนการเตรียมกําลังคนของสวนราชการ/หนวยงาน (Succession Plan)
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะพิ จารณาเฉพาะเอกสารหลั กฐานของผู ผานการคั ดเลื อกที่ มี
ความถูกตองครบถวน และไดรับการรับรองจากหัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจแลวเทานั้น

๓. การดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบภาพรวมกระบวนการคัดกรองผูเขารับการฝกอบรมตอเนื่องจาก
กระบวนการคัดเลือกของสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
สวนราชการอื่น โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาจํานวนผู เข ารั บการฝ กอบรมของแต ละสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสวนราชการอื่น ตามความจําเปนในการพัฒนากําลังคนของแตละ
สวนราชการ (ตามขอมูลที่ไดรับจากสวนราชการ/หนวยงาน)
(๒) คั ดกรองผู มีสิทธิ์ เข ารั บการฝกอบรม (กระทรวงมหาดไทย โดยคณะอนุ กรรมการคั ดเลือก
บุคคลเขารับการอบรมฯ ในคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย)
และจัดทํ ารายชื่ อผูผานการคัดกรองของแต ละส วนราชการ/หนวยงานได จัดลํ าดับรายชื่อไว ภายในจํานวนที่
เหมาะสมตามความจําเปนของแตละสวนราชการ (ตามขอ ๑) ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะไมพิจารณาผูผานการ
คัดเลือกที่ตรวจสอบพบวา เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ไมถูกตอง ครบถวนตามที่กําหนด
(๓) นํารายชื่อผูที่ผานการคัดกรองเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหความเห็นชอบ
(๔) จัดสงหนังสือแจงผลการพิจารณาใหขาราชการและสวนราชการ/หนวยงานทราบ
----------------------------------------------------------------------------

แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการพลเรือนผูมีสิทธิสมัครเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------------------------------------กระทรวงมหาดไทยไดจัดใหมีการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดั บสูง (นปส.) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จํานวน ๒ รุน ไดแก รุนที่ ๗๐
และ รุนที่ ๗๑ กําหนดคุณสมบัตขิ องขาราชการพลเรือนผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกอบรม ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม เปนผูมีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง (ตามลําดับ) ดังนี้
๑.๑ เปนขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการสูง นับถึงวันเปดการฝกอบรม หรือ
(๒) เปนผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการตน ไมนอยกวา ๒ ป หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่
ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา ๒ ป ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด หรือ
เคยดํารงตําแหนงขางตนรวมกันแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ
(๓) เปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดํารงตําแหนงดังกลาว แต
ปจจุบัน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ หรือ
(๔) เปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
(๕) จะตองไมเปนผูที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณที่เขารับการฝกอบรม และ
(๖) เปนผูที่สวนราชการตนสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อใหเขารับการฝกอบรม
๑.๒) เปนขาราชการพลเรือนในสังกัดสวนราชการอื่นผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) เป นผูดํารงตําแหน งประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา ๒ ป หรือผูดํารงตําแหน งอื่ นที่
ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการ ไมนอยกวา ๒ ป ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด หรือ
เคยดํารงตําแหนงขางตนรวมกันแลวไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันเปดการฝกอบรม หรือ
(๒) เปนผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดํารงตําแหนงดังกลาว
แตปจจุบัน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการในสังกัดสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมที่อยูใน
บังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และหัวหนาสวนราชการดังกลาวดํารงตําแหนงประเภท
บริหารระดับสูง (ตําแหนงระดับ ๑๑ เดิม) และ
(๓) จะตองไมเปนผูที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณที่เขารับการฝกอบรม และ
(๔) เปนผูที่สวนราชการตนสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อใหเขารับการฝกอบรม
๑.๓) เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ดํารงตําแหนงเทียบไดไมต่ํากวา
ประเภทอํานวยการ และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา ๒ ป นับถึงวันเปดการศึกษาอบรม
๑.๔) เปนขาราชการทหารหรือตํารวจที่มีชั้นยศและรับเงินเดือนอัตราตั้งแตชั้นพันเอก (พิเศษ)
นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) และพันตํารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป
๑.๕) เปนขาราชการหรือพนักงานในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญกําหนดที่ดํารงตําแหนงและรับ
เงินเดือนอัตราเทียบเทาขาราชการพลเรือนตามขอ ๑.๑ และดํารงตําแหนงเทียบไดไมต่ํากวาประเภทอํานวยการ
และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการฝาย หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป นับถึง
วันเปดการศึกษาอบรม
/ ๑.๖) ...

-๒๑.๖) จะตองเป นผูที่มีเวลาปฏิ บัติราชการเหลื ออยู ไม นอยกว า ๑ ป ในป งบประมาณที่ เขารั บ
การศึกษาอบรม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดย
การจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตาง ๆ)
๑.๗) เปนผูที่สวนราชการหรือหนวยงานตนสังกัดเปนผูเสนอชื่อใหเขารับการศึกษาอบรม

๒. เงื่อนไขการเขารับการศึกษาอบรม
๒.๑) เปนผู มีสุขภาพแข็งแรง โดยผ านการตรวจสุขภาพและมี ใบรับรองแพทยที่ออกให ไมเกิ น
๑ เดือน นับถึงวันเปดการศึกษาอบรม
๒.๒) ผู บั งคั บบั ญชายิ นยอมให เ ข ารั บการศึ ก ษาอบรมได ตลอดระยะเวลาของหลั ก สู ตรที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
๒.๓) หนวยงานที่สงผูเขารับการศึกษาอบรมตองเปนผูออกคาใชจายสําหรับผูเขารับการศึกษา
อบรมในสังกัดของตนตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ( จํานวน ๒๕๒,๓๐๐ บาท )
๒.๔) เปนผูที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาเห็นสมควรใหเขารับการศึกษาอบรม

๓. แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ
การตรวจสอบคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมมีแนวทางการตรวจสอบตามลําดับคุณสมบัติในขอ ๑. ดังนี้
๓.๑) การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรณีตาง ๆ ที่กําหนดจะนับถึงวันที่เปดการฝกอบรมที่
ผูสมัครแตละรายสมัครเขารับการฝกอบรม โดย
(๑) กรณีผูสมัครเขารับการฝกอบรมรุนที่ ๗๐ นับถึงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) กรณีผูสมัครเขารับการฝกอบรมรุนที่ ๗๑ นับถึงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๒) กรณีผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการสูง ผูสมัครจะตองเปนผูดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการสูงในหนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับ
ประเภทอํานวยการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด และเปนไปตามเงื่อนไขคุณสมบัติของผูสมัครเขารับ
การฝกอบรม ตามขอ ๑
๓.๓) กรณีผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการตน ผูสมัครจะตองเปนผูดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการตนในหนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับ
ประเภทอํานวยการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือเคยดํารงตําแหนง
ขางตนรวมกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
๓.๔) กรณีผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดํารงตําแหนงดังกลาว แตปจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หรือปจจุบันไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการในสังกัด
สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
ตามระเบียบบริหารราชการแผนดิ น พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และที่ แก ไขเพิ่ มเติม โดยหัวหนาส วนราชการดังกลาวดํารงตํ าแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง (ตําแหนงระดับ ๑๑ เดิม) และเปนไปตามเงื่อนไขคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการฝกอบรม ตามขอ ๑
/ ๓.๕) …

-๓๓.๕) กรณีผูดํารงตําแหนงประเภทประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ** ผูสมัครจะตองเปนผู
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญในหนวยงานในสังกั ดกระทรวงมหาดไทย นับถึงวันที่เปดการ
ฝกอบรม
ทั้งนี้ โดยอาจตรวจสอบเทียบเคียงกับหนาที่ความรับผิดชอบหลักของตําแหนงประเภทอํานวยการ
จากมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.กําหนด
ขอให หน วยงาน แจ งรายชื่ อข าราชการ/พนั กงานในสั งกั ดที่ มีความประสงค จะสมั ครเข ารั บ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ ๗๐ และ รุนที่ ๗๑ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หมายเหตุ *แนวทางการตรวจคุณสมบัตินี้ใชเปนแนวทางเบื้องตนสําหรับสวนราชการในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผูสมัครเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงเทานั้น (ไมสามารถใชอางอิงในการนับระยะเวลา
ดํารงตําแหนงเพื่อการแตงตั้ง)
** มีวัตถุประสงคเพื่ อการพัฒนาข าราชการเท านั้น (ไมสามารถใช อางอิงในการนับระยะเวลาดํ ารง
ตําแหนงเพื่อการแตงตั้ง)
----------------------------------------------------------------------------

