
 
คุณสมบัติผูเ้ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 และ 67  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  
************************** 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นปส. รุ่นที่ 66 และ 67 ดังนี้ 
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง ดังนี้ 

 ๑.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
  (1) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่น
ที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
นับถึงวันเปิดการศึกษาอบรม 
  (2) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าว            
แต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(ต าแหน่งระดับ ๑๑ เดิม) 
  (3) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง หรือต าแหน่งประเภท วิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ ในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง (ต าแหน่งระดับ ๑๑ เดิม) 
 ๑.๒ เป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจที่มีชั้นยศและรับเงินเดือนอัตราตั้งแต่ชั้นพันเอก(พิเศษ) 
นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก(พิเศษ) และพันต ารวจเอก(พิเศษ) ขึ้นไป 
 ๑.3 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนอัตราเทียบเท่าข้าราชการ   
พลเรือนตามข้อ ๑.๑ และด ารงต าแหน่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าประเภทอ านวยการ และด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่าย หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาอบรม 
 ๑.4 เป็นข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก าหนดที่ด ารงต าแหน่งและ
รับเงินเดือนอัตราเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ ๑.๑ และด ารงต าแหน่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าประเภท
อ านวยการ และด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่าย หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ป ี
นับถึงวันเปิดการศึกษาอบรม  
 2. เงื่อนไขการเข้ารับการศึกษาอบรม 
 2.1 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยผ่านการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 
๑ เดือน นับถึงวันแจ้งรายชื่อ     
 2.2 ผู ้บังคับบัญชายินยอมให้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 2.3 หน่วยงานที่ส่งผู้เข้าศึกษาอบรมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส าหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ในสังกัดของตนตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 2.4 เป็นผู้ที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันด ารง
ราชานุภาพพิจารณาเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม 

  3. แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ 
   การตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม มีแนวทางดังนี้ 
   3.1 การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรณีต่างๆ ที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นั้น 

จะนับถึงวันที่เปิดการฝึกอบรมที่ผู้สมัครแต่ละรายสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดย 
    (1) กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 66 นับถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
    (2) กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 67 นับถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
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   3.2 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  

   3.3 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าว แต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ     
ในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง (ต าแหน่งระดับ ๑๑ เดิม) 

   3.4 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง หรือต าแหน่งประเภท วิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง หรือต าแหน่งประเภท วิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ ในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง (ต าแหน่งระดับ ๑๑ เดิม) 

************************** 
หมายเหตุ :  1. นปส. รุ่นที่ 66 เปดิการศึกษาอบรม วันท่ี 1 กุมภาพันธ ์2559 

     2. นปส. รุ่นที่ 67 เปดิการศกึษาอบรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
 3. กรณีข้าราชการสังกัด สป.มท. : สป.มท.จะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก โดยผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องสมัครเข้ารับ    
         การคัดเลือกแต่อยา่งใด 
 4. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที ่
  - นายพงศธร กาญจนะจิตรา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร 0 2223 9353 
  - นายสยาม  อินทรสกลุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร 0 2223 9353 
  - นางสาวสุภาพร วงศ์ชมภู นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ สป. โทร 0 2223 9353 
  - e-mail address : moi0202.4@hotmail.com 
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