การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)ของกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
---------------------------------------------------

๑. หลักการ
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนสาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ในการพั ฒ นาข้ าราชการให้ มี ภ าวะผู้ น าและมี ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การตามบทบาทและหน้ าที่
ได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่มีความแตกต่าง สามารถทาหน้าที่ในมิติต่าง ๆ ที่มี ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ทั้งการบริหารตน บริหารคน บริหารเป้าหมายทิศทาง บริหารการเปลี่ยนแปลง บริหารผลลัพธ์ บริหารทรัพยากร
และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพการบู รณาการการทางานในระดับพื้นที่ รวมถึงพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีการ
เรียนรู้ ได้ อย่ างครบถ้วนสมดุลในทุ กมิติ ซึ่งภาพรวมของการดาเนิ นการฝึ กอบรมเพื่ อให้ เกิดประโยชน์ ต่อการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของข้ าราชการ และประโยชน์ สู งสุ ดต่ อทางราชการ ดั งนั้ น การด าเนิ นโครงการฝึ กอบรม
หลั กสู ตรนั กปกครองระดั บ สู ง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จึ งได้ ก าหนด
กระบวนการคัดเลือก และคัดกรองผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหาร
ระดับสูงที่ ก.พ.กาหนด เพื่อให้ได้ผู้มีความเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามหลักสูตร โดยกาหนดหลักการ
ในแต่ละกระบวนการดังนี้
(๑) กระบวนการคั ด เลื อ ก ส่ ว นราชการในสั งกั ด กระทรวงมหาดไทย รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่น รับผิดชอบการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมสาหรับส่วนราชการในการเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเตรียมกาลังคนของส่วนราชการ/หน่วยงาน
(๒) กระบวนการคั ดกรอง กระทรวงมหาดไทยรับผิ ดชอบภาพรวม การกาหนดจานวนผู้ มีสิ ทธิ์
เข้ ารั บ การฝึ กอบรมหลั กสู ตรนั กปกครองระดั บสู ง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทยตามแผนก าลั งคนของ
ส่วนราชการการคัดกรองผู้สมัครเข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสม และความจาเป็นของส่วนราชการ

๒. แนวทางดาเนินการสาหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการ
อื่น ดาเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามแนวทางดาเนินการดังนี้
(๑) จั ดทาแผนการเตรียมกาลั งคนของส่ วนราชการ (Succession Plan) หรือแผนระบุ ตัวบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม
(๒) รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยแจ้งเวียนรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมให้ข้าราชการ/
พนักงานกลุ่มเป้าหมายทราบเพื่อให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
(๓) ตรวจและรั บรองคุ ณสมบั ติ ผู้ สมั ครเข้ ารับการฝึ กอบรม โดยมี แนวทางการตรวจคุ ณสมบั ติ
ที่กาหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการเฉพาะราย
ที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบั ติและหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ให้การรับรอง
คุณสมบัติแล้วเท่านั้น
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางของส่วนราชการ/หน่วยงานในการคัดเลือกและการจัดลาดับ
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยอาจพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นาที่มีคุณธรรม/
จริ ยธรรม ผลการปฏิ บั ติ ราชการ ขี ดความสามารถ ความเหมาะสมสอดคล้ องกั บแผนการเตรี ยมก าลั งคน
สมรรถนะเฉพาะของส่วนราชการ ความสาเร็จของงาน ฯลฯ
/ (๕) จัดทา ...

-๒(๕) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยให้หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ลงนามรับรอง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือก และรับรองการจัดลาดับรายชื่อ
(๖) จัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์ในการส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม (หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้า
หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น ผู้ ล งนาม) ไปยั งกระทรวงมหาดไทย ภายในวั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งจะถือวันประทับตรารับเอกสารของสถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นสาคัญ พร้อมทั้งแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(๖.๑) บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
(๖.๒) ใบสมัครของผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
(๖.๓) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ของส่วนราชการ/
หน่วยงาน
(๖.๔) แผนการเตรียมกาลังคนของส่วนราชการ/หน่วยงาน (Succession Plan)
ทั้ งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะพิ จ ารณาเฉพาะเอกสารหลั ก ฐานของผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กที่ มี
ความถูกต้องครบถ้วน และได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วเท่านั้น

๓. การดาเนินการของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบภาพรวมกระบวนการคัดกรองผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อเนื่องจาก
กระบวนการคัดเลือกของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
ส่วนราชการอื่นโดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาจานวนผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมของแต่ละส่ วนราชการในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการอื่นตามความจาเป็นในการพัฒนากาลังคนของแต่ละ
ส่วนราชการ
(๒) คัดกรองผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับการฝึ กอบรม (กระทรวงมหาดไทย โดยคณะอนุ กรรมการคัดเลื อก
บุคคลเข้ารับการอบรมฯ ในคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย)
และจั ดทารายชื่อผู้ ผ่ านการคัดกรองของแต่ละส่ วนราชการ/หน่วยงานได้จัดล าดับรายชื่อไว้ ภายในจานวนที่
เหมาะสมตามความจาเป็นของแต่ละส่วนราชการ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะไม่พิจารณาผู้ ผ่านการคัดเลือกที่
ตรวจสอบพบว่า เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กาหนด
(๓) นารายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรองเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๔) จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ข้าราชการและส่วนราชการ/หน่วยงานทราบ
----------------------------------------------------------------------------

