แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
ของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
--------------------------------------------------กระทรวงมหาดไทยได้จั ดให้มีการศึกษาอบรมหลักสู ตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จานวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๗6
และ รุ่นที่ ๗7 จานวนประมาณ 120 คน/รุ่น เป็นระยะเวลาประมาณ 11 สัปดาห์/รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระยะเวลาการศึกษาอบรม
รุ่นที่ 76: ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 77: ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
กระทรวงมหาดไทย โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม ภายใต้คณะกรรมการ
บริหารโครงการหลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณากาหนดคุณสมบัติของข้าราชการ
พลเรือนผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง โดยเป็น ผู้มีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง
(ตามลาดับ) ดังนี้
2.๑) เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการสูง นับถึงวันเปิดการฝึกอบรมหรือ
(๒) เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการต้น ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่น
ที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กาหนด หรือ
เคยดารงตาแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
(๓) เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่ าว
แต่ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ หรือ
(๔) เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
(๕) จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม และ
(๖) เป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม
2.๒) เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดส่วนราชการอื่น ผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผู้ ดารงตาแหน่ งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือผู้ ดารงต าแหน่ งอื่ น
ที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
หรือเคยดารงตาแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่กาหนด ดังนี้ รุ่นที่ 76 นับถึงวันที่ 15
มกราคม 2564 และรุ่นที่ 77 นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
(๒) เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่ าว
แต่ ปั จจุ บั น ได้ รั บการแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งประเภทอ านวยการในสั งกั ดส่ วนราชการที่ มี ฐ านะเป็ น กรม
ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง (ตาแหน่งระดับ ๑๑ เดิม) และ
(๓) จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรมและ
(๔) เป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม
2.๓) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยที่ดารงตาแหน่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่ า
ประเภทอานวยการ และดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่ามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่กาหนด ดังนี้ รุ่นที่ 76 นับถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 และรุ่นที่ 77 นับถึงวันที่ 1
มิถุนายน 2564
/2.4 เป็นข้าราชการ...

-22.๔) เป็นข้าราชการทหารหรือตารวจที่มีชั้นยศและรับเงินเดือนอัตราตั้งแต่ชั้นพันเอก (พิเศษ)
นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) และพันตารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป
2.๕) เป็ นข้ าราชการหรื อพนั กงานในองค์ กรอิ สระตามรั ฐธรรมนู ญก าหนดที่ ด ารงต าแหน่ ง
และรับเงินเดือนอัตราเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ ๒.๑ และดารงตาแหน่งเทียบได้ไม่ต่ากว่าประเภท
อานวยการ และดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการฝ่าย หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
๒ ปี นับถึงวันที่กาหนด ดังนี้ รุ่นที่ 76 นับถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 และรุ่นที่ 77 นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน
2564
2.๖) จะต้องเป็นผู้ ที่มีเวลาปฏิบัติราชการเหลื ออยู่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในปีงบประมาณที่เข้ ารั บ
การศึกษาอบรม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ)
2.๗) เป็นผู้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาอบรม

3. เงื่อนไขการเข้ารับการศึกษาอบรม
3.๑) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยผ่านการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่ เกิน
๑ เดือน นับถึงวันเปิดการศึกษาอบรม
3.๒) ผู้บังคับบัญชายินยอมให้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
ที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
3.๓) หน่วยงานที่ส่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสาหรับผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมในสังกัดของตนตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด (จานวน ๒๕3,0๐๐ บาท )
3.๔) เป็นผู้ที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม

4. แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ
การตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางการตรวจสอบตามลาดับคุณสมบัติในข้อ 2 ดังนี้
4.๑) การนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรณีต่าง ๆ ที่กาหนดให้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นั้น จะนับถึง
วันที่กาหนด ดังนี้
(๑) กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 76 นับถึงวันที่ ๑5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
(๒) กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ ๗7 นับถึงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4
4.๒) กรณี ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอานวยการ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการในหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับ
ประเภทอานวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยดารงตาแหน่ง
ข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
4.3) กรณีผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าว แต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ในสัง กัด กระทรวงมหาดไทย หรือ ปัจ จุบัน ได้รับ การแต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการในสังกัด
ส่ว นราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวดารงตาแหน่งประเภทบริ หาร
ระดับสูง (ตาแหน่งระดับ ๑๑ เดิม) และเป็นไปตามเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ 2
/4.4 กรณีผู้ดารงตาแหน่ง...

-34.4) กรณีผู้ดารงตาแหน่งประเภทประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ** ผู้สมัครจะต้องเป็น
ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นับถึงวันที่กาหนด
ในข้อ 4.1
ทั้งนี้ โดยอาจตรวจสอบเทียบเคียงกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตาแหน่งประเภทอานวยการ
จากมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.กาหนด
หมายเหตุ *แนวทางการตรวจคุณสมบัตินี้ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นสาหรับส่วนราชการในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงเท่านั้น (ไม่สามารถใช้อ้างอิงในการนับระยะเวลา
ดารงตาแหน่งเพื่อการแต่งตั้ง)
**คุณสมบั ติตามข้อ 4.4 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาข้าราชการเท่านั้น (ไม่สามารถใช้อ้างอิ ง
ในการนับระยะเวลาดารงตาแหน่งเพื่อการแต่งตั้ง)
๕. กาหนดสัดส่วนจานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 120 คน/รุ่น
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบให้กาหนดสัดส่วน
ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักปกครองระดับสูงที่มาจากหน่วยงานภายนอกสังกัด มท. ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของ
จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมด (บุคลากรภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ ๗๕)
๖. กระทรวงมหาดไทยขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ แจ้งรายชื่อข้าราชการ/พนักงาน
ในสังกัดที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 76 – 77
ภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งจะถือวันประทับตรารับเอกสารของสถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นสาคัญ และ กองการเจ้าหน้าที่ สป. จะได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร จากเอกสารของผู้สมัคร และของต้นสังกัด เกี่ยวกับข้อมูลบุคคล ข้อมูลการดารงตาแหน่ง
สาเนา ก.พ.7 และโครงสร้างหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การเทียบตาแหน่งประเภท
อานวยการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของสานักงาน ก.พ.
และแนวทางการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ในปีที่ผ่านมาและจัดทา
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ผู้ไม่มีคุณสมบัติ และผู้ที่ต้องเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติ ต่อไป
หมายเหตุ : 1. นปส. รุ่นที่ 76 กาหนดศึกษาอบรมระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
๒. นปส. รุน่ ที่ 77 กาหนดศึกษาอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
๓. กรณีข้าราชการสังกัด สป.มท. : สป.มท. จะเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก โดยผู้มีคุณสมบัติต้องนาส่ง
ใบสมัครพร้อมเอกสารที่กาหนดส่งผ่านกองการเจ้าหน้าที่ตามทีก่ าหนด
4. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
- นางสาวฐิติพร อุนรัตน์ ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันดารงราชานุภาพ สป.
โทร 0 2๖2๒ ๐๙๖๑
.
- นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สถาบันดารงราชานุภาพ สป.
โทร 0 2๖2๒ ๐๙๖๑
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e – mail address stabun.hrd @ gmail.com
----------------------------------------------------------------------------

