
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

รุ่นที่ 74 และ 75  
กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จ านวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 74 
และ รุ่นที่ ๗5  จ านวนประมาณ 100 คน/รุ่น เป็นระยะเวลาประมาณ ๑๑ สัปดาห์/รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ระยะเวลาการศึกษาอบรม 
 รุ่นที่ 74: ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 รุ่นที่ 75: ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563** 

2. คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
  กระทรวงมหาดไทย โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม ภายใต้
คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาก าหนด
คุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง โดยเป็น          
ผู้มีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง (ตามล าดับ) ดังนี้ 
 2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการสูง นับถึงวันเปิดการฝึกอบรมหรือ 
(๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการต้น ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน   

ที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.ก าหนด 
หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 

(๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
แต่ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ หรือ 

(๔) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และ  
(๕) จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม และ 
(๖) เป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม 

  ๒.2 เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดส่วนราชการอ่ืน ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน      

ที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.ก าหนด 
หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม หรือ  

(๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
แตป่ัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง (ต าแหน่งระดับ ๑๑ เดิม) และ 

(๓) จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม และ 
(๔) เป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม  

**หมายเหต ุ: โครงการหลักสตูร นปส. รุ่นที่ ๗5 ก าหนดจดัฝึกอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 

ทั้งนี้ คาดว่าจะเริม่ด าเนินการจดัหลักสูตรฯ ได้ในห้วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
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  2.๓ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ด ารงต าแหน่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่า
ประเภทอ านวยการ และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่ามาแล้ว               
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาอบรม 

  2.๔ เป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจที่มีชั้นยศและรับเงินเดือนอัตราตั้งแต่ชั้นพันเอก (พิเศษ) 
นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) และพันต ารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป  
  2.๕ เป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก าหนดที่ด ารงต าแหน่ง        
และรับเงินเดือนอัตราเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 2.๑ และด ารงต าแหน่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าประเภท
อ านวยการ และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่าย หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า ๒ ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาอบรม  
  2.๖ จะต้องเป็นผู้ที่มีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในปีงบประมาณที่เข้ารับ
การศึกษาอบรม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ)  

3. เงื่อนไขการเข้ารับการศึกษาอบรม 
1) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยผ่านการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน   

๑ เดือน นับถึงวันเปิดการศึกษาอบรม 
2) ผู้บังคับบัญชายินยอมให้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร            

ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
3) หน่วยงานที่ส่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการศึกษา

อบรมในสังกัดของตนตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (จ านวน ๒๕3,000 บาท) 
4) เป็นผู้ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม 

๔. แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ การตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางดังนี ้
๔.1 การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรณีต่างๆ  ที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นั้น      

จะนับถึงวันแรกของเดือนที่มีก าหนดการเปิดการฝึกอบรม โดย 
(1) กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 74 นับถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖3 
(2) กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 75 นับถึงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 25๖3 

๔.๒ กรณีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการในหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับ
ประเภทอ านวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยด ารงต าแหน่ง
ข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

๔.๓ กรณีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง (ต าแหน่งระดับ ๑๑ เดิม) 

 ๔.๔ กรณีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าว แต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หรือปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ     
ในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

 
/ตามระเบียบ... 
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ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง (ต าแหน่งระดับ ๑๑ เดิม) และเป็นไปตามเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ 2 

๔.๕ กรณีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ** ผู้สมัครจะต้องเป็น          
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นับถึงวันที่ก าหนด      
ในข้อ 4.๑  (ต าแหน่งระดับ ๑๑ เดิม) 

๕. ก าหนดสัดส่วนจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 100 คน/รุ่น  
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ก าหนด

สัดส่วนผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักปกครองระดับสูงที่มาจากหน่วยงานภายนอกสังกัด มท. ไม่เกินร้อยละ 
๒๕ ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมด (บุคลากรภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ ๗๕)  

๖. กระทรวงมหาดไทยขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ แจ้งรายชื่อข้าราชการ/
พนักงานในสังกัดท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 
รุ่นที่ 74 – 75 ภายในวันที่  27  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2  เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งจะถือวันประทับตรารับ
เอกสารของสถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นส าคัญ และ กองการเจ้าหน้าที่ 
สป. จะได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จากเอกสารของผู้สมัคร  และของต้นสังกัด เกี่ ยวกับข้อมูลบุคคล 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง ส าเนา ก.พ.7 และโครงสร้างหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งหลักเกณฑ์
การเทียบต าแหน่งประเภทอ านวยการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง (นบส.) ของส านักงาน ก.พ. และแนวทางการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.) ในปีที่ผ่านมาและจัดท ารายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ผู้ไม่มีคุณสมบัติ และผู้ที่ต้องเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาคุณสมบัติ ต่อไป 

************************** 

หมายเหตุ  : 1. นปส. รุ่นที่ 74 ก าหนดศึกษาอบรมระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ-์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
                ๒. นปส. รุน่ที่ 75 ก าหนดศึกษาอบรมระหวา่งเดือนมิถนุายน – เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มด าเนินการ
ได้จริงในเดือนมิถุนายน ๒๕๖3 
                ๓. กรณีขา้ราชการสังกดั สป.มท. :  สป.มท. จะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก โดยผู้มีคณุสมบัตติ้องน าส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร     
ที่ก าหนดส่งผ่านกองการเจ้าหน้าทีต่ามที่ก าหนด 
                4. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถตดิต่อสอบถามได้ที ่
                    - นางสาวฐติิพร  อุนรัตน์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ สถาบันด ารงราชานภุาพ สป. โทร 0 2๖2๒ ๐๙๖๑   
               .    - นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรณุ นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ สถาบันด ารงราชานุภาพ สป. โทร 0 2๖2๒ ๐๙๖๑   
                    - ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์  e – mail address  stabun.hrd@gmail.com 


