
 

แนวทางการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) ของกระทรวงการต่างประเทศ  

----------------------------------- 
 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 
   ข้าราชการพลเรือนที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๑.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน หรือผู้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน ตามหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขท่ี ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นับถึงวันเปิด 
การฝึกอบรม และ 
   ๒.  จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณท่ีเข้ารับการฝึกอบรม และ 
   ๓.  เป็นผู้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดคัดเลือกและเสนอชื่อให้เข้ารับการฝึกอบรม โดยรับรองว่า 
เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นต้นแบบที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งมีศักยภาพในการท างานในต าแหน่ ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น (ต าแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่า) และการเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
การบริหารการทดแทนต าแหน่งประเภทบริหาร (Succession Management) 
 
๒. แนวทางการตรวจคุณสมบัติ* 
 
   การตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางดังนี้ 
   ๑. การนับระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรณีต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นั้น 
จะนับถึงวันที่เปิดการฝึกอบรมที่ 
   ๒. ไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม 
   ๓. ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ซึ่งอาจนับระยะเวลาด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ กรณีที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด ดังนี้ 
       ๓.๑ ผู้ที่ได้รับหรือเคยได้รับค าสั่งให้รักษาราชการแทนในต าแหน่งประเภทอ านวยการ
โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งดังกล่าวซึ่งมีลักษณะงานด้านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน* เช่นเดียวกับ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
      ๓.๑.๑  กรณีผู้ที่ไม่เคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ จะนับระยะเวลารักษา
ราชการแทนได้ส าหรับช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 
    ๓.๑.๒  กรณีผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ จะนับ
ระยะเวลารักษาราชการแทนได้ส าหรับช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ เดือน 
        ๓.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษขึ้นไปที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานด้านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน* 
เช่นเดียวกับ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ และรับผิดชอบรายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับ



- ๒ - 

หมายเหตุ *แนวทางการตรวจคุณสมบัตินี้ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นส าหรับส่วนราชการในการพิจารณา 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตเท่านั้น (ไม่สามารถใช้อ้างอิงในการ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. ๑) หรือโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของส านักงาน ก.พ. หรือนับระยะเวลาด ารงต าแหน่งเพื่อการแต่งตั้งได้) 
 

กรม หรือเทียบเท่า* ทั้งนี้ กรณีผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษจะต้องมีระยะเวลาด ารงต าแหน่งใน
ระดับช านาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๔ ปี ๖ เดือน 
       ๓.๓ ผู้ด ารงต าแหน่งนักการทูตช านาญการพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ Head of Chancery (HOC) ที่ อ.ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศเห็นชอบให้
เทียบระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่เป็นการด ารงต าแหน่งประเภทอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภท
อ านวยการ โดยสามารถน าระยะเวลาที่ท าหน้าที่ HOC ดังกล่าวมานับรวมกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการหรือระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด เพ่ือให้มีระยะเวลาโดยรวม  
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน  
       ๓.๔ การพิจารณาลักษณะงานด้านบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคน เช่นเดียวกับ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และรับผิดชอบรายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่า ตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ มีแนวทางพิจารณาดังนี้ 
    ๓.๔.๑  การบริหารงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจของส่วนราชการ 
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือภารกิจตามอ านาจหน้าที่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และรวมถึง
ภารกิจ ตามการแบ่งส่วนราชการภายใน 
    ๓.๔.๒  การบริหารเงิน หมายถึง การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณให้ปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานในพ้ืนที่  หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ รวมทั้งเงินนอกงบประมาณ โดยได้รับมอบอ านาจให้บริหารเงินงบประมาณดังกล่าว 
    ๓.๔.๓  การบริหารคน หมายถึง การมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของส่วนราชการและรับผิดชอบการก ากับดูแล สั่งและปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีอ านาจในการให้คุณให้โทษและจะต้องมีจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่
เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า ๖ คน ยกเว้นกรณีกลุ่มงานที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการจะต้องมี
จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า ๔ คน (กรณีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการไม่ครบ ให้
นับจ านวนลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการแทนได้ในอัตราลูกจ้างประจ าหรือพนักงานราชการ ๒ คน 
เท่ากับข้าราชการ ๑ คน) 
    ๓.๔.๔  การรายงานขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
หมายถึง การรายงานผลการด าเนินงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรม หรือรองหัวหน้าส่ วนราชการ 
หรือผู้ช่วย หัวหน้าส่วนราชการ หรือต าแหน่งอ่ืนที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน โดย
ไม่ใช่การรายงานผ่านผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
       ๓.๕ กรณีข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ให้พิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบต าแหน่งอย่างอ่ืนเท่ากับการด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ว ๓๐/๒๕๕๓ และ ว ๙/๒๕๖๐ เป็นต้น) 
 
 


