


การจัดการข้อมูล/ความรู้ (รายบุคคล) 
ผู้รายงาน : นางสาวเมตตา พิมพ์สวัสดิ์ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งานที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ งานอบรม
หลักสูตรภายนอกหน่วยงาน 
ชื่อเรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกหน่วยงานเฉพาะหลักสูตรทางการบริหาร 

หลักการและเหตุผล 

กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการท าหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม 
เพ่ือก าหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความ
ร่วมมือ และก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน  โดยมีวิสัยทัศน์ คือเป็นองค์กรหลักของ
ประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ของโลกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ส่งผลให้ระบบสุขภาพและองค์กรด้านสุขภาพจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน
ต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะการบริหารงาน ซึ่งการพัฒนาผู้น าหรือผู้บริหารของหน่วยงานในส่วนราชการ
ได้ถูกก าหนดให้เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก าหนดให้การพัฒนาภาวะผู้น าในภาคราชการเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญใน
การบรรลุเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

ทรัพยากรบุคคลมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพจึงมีความส าคัญและถือเป็นความจ าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น 
หนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและความพร้อม คือ การฝึกอบรม ซึ่งมีทั้งการฝึกอบรมที่หน่วยงาน
เป็นผู้จัดฝึกอบรมให้ตามความต้องการขององค์กรหรือตามนโยบายต่าง ๆ และการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวังไว้ รวมทั้งท าให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างจากที่เคยพบในองค์กร อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายการท างาน
กับหน่วยงานภายนอกองค์กรหน่วยงานอื่น 

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรได้วางแผนเข้ารับการฝึกอบรมนักบริหาร เพ่ือเตรียมความพร้อมให้
ข้าราชการในหน่วยงานระดับผู้บริหาร ให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับการท าบทบาทหน้าที่ในต าแหน่ง รวมทั้งสามารถน าการปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กร จึงได้รวบรวมหลักสูตรนักบริหารที่มีการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นประจ าต่อเนื่อง 

หลักสูตร... 



หลักสูตรทางการบริหารของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 

ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

ส านักงาน ก.พ. 

1 หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง : ผู้บริหาร
ส่วนราชการ (นบส.2) 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร และ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองหัวหน้าส่วน
ราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในปีงบประ มาณ 
พ.ศ. 2562 - 2563 
2. ไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน
ระดับดี 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีค่าลงทะเบียน  4 เดือน ก.พ. – มี.ค. 
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2. หลักสูตร... 



ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

2 หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง : ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม 
(นบส.1) 
 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือด ารงต าแหน่ง
อ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภท
อ านวยการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ.ก าหนด หรือ
เคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่เปิดการฝึกอบรม 
2. ไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  

ไม่มีค่าลงทะเบียน 230 ชม. ม.ค. – ก.พ. 
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หลักสูตรเสริม
หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง (ส.นบส.)  
(ผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรดังกล่าว 
เสมือนเป็นผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตร  
นักบริหารระดับสูง : 
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และ

1. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
นักบริหารระดับสูงของ ก.พ. คือ 
1.1 เปนผูด ารงต าแหนงประเภทอ านวยการ 
ไมนอยกวา 2 ป หรือผูด ารงต าแหนงอ่ืน ที่
ปฏิบัติราชการเชนเดียวกับประเภท
อ านวยการมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ.ก าหนด 
หรือเคยด ารงต าแหนงขางตนรวมกันมาแลว 

56,900.- 0 56,900.- 2 สัปดาห์ ส.ค. 
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3. (ต่อ)... 



ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

3 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม (นบส.1) ) ไมนอยกวา 2 ปีนับถึงวันที่ 25 ตุลาคม 
2561 และ 
1.2 สวนราชการตนสังกัดประสงคจะให
ก.พ. พิจารณาวาเปนผูที่มีคุณสมบัติเสมือน 
ผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงของส านักงาน ก.พ. และเปนผูสง 
เขาอบรม 
         ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร
เขารับการฝกอบรมใหค านึงถึงประโยชนที่
หนวยงานตนสังกัดจะไดรับจากการสงขา
ราชการเขารับการฝกอบรมเปนส าคัญ ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่10 พฤษภาคม 
2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดย
การจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงาน 
ตาง ๆ ซึ่งก าหนดไววา หนวยงานของรัฐไม
ควรอนุญาตใหผูที่จะตองพนจากต าแหนง 
หนาที่ หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยูไม
ถึงหนึ่งปเขารับการฝกอบรม  
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3. (ต่อ)... 



ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

3 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติการส าเร็จการ
ฝึกอบรมก่อนวันปิดรับสมัครโครงการ
ฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
(ส.นบส.) รุ่นที่ 12 ในหลักสูตรที่ผ่านความ
เห็นชอบจาก ก.พ. ดังนี้ 
1. กระทรวงการต่างประเทศ หลักสูตรนัก
บริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 1 - 11 
2. กระทรวงการคลัง หลักสูตรนักบริหาร
การคลัง (นบค.) รุ่นที่ 2 – 5  
3. กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนานัก
บริหารการศึกษาระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(นศส.ศธ.) รุ่นที่ 1 – 2 และหลักสูตรพัฒนา
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 - 8 
4. กระทรวงยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหารงาน
ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 2 - 3  
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร 

3. (ต่อ)... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

3 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 
6. สถาบันพระปกเกล้า  
6.1 หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 13 - 21 
6.2 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 - 17  
6.3 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง 
(ปศส.) รุ่นที่ 8 – 16 
7.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
7.1 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุ่นที่ 54 – 55  
7.2 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 – 25 
7.3 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 5 – 6 

ส านักงาน... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

4 หลักสูตรนักบริหาร
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.)  

1. มีอายุไม่ต่ ากว่า 45 ปี และไม่เกิน 57 ปี
นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร  
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 

ไม่มีค่าลงทะเบียน  240 ชม. ต.ค. – พ.ย. 

สถาบันด ารงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนักปกครอง
ระดับสูง (นปส.)  
**ปีละ 2 รุ่น** 
(เมื่อผ่านหลักสูตร
ดังกล่าวจะเป็นเสมือน
ผู้ผ่านการอบรมหลัก 
สูตรนักบริหารระดับ 
สูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.1) 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
สูง 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ต้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภท
อ านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 
หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม 

175,000.- 
 
 
  

75,000.- 253,000.- 4 เดือน พ.ย. – ธ.ค. 

5. (ต่อ)... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

5 
(ต่อ) 

หรือ  
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวแต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ หรือ 
4. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ และ 
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณที่เข้ารับการฝึกอบรม 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

6 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) 
รุ่นที่ 63 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ 
4. อายุไม่ต่ ากว่า 53 ปี และไม่เกิน 55 ปี 

ไม่มีค่าลงทะเบียน 1 ปี ส.ค. – พ.ย. 

7.หลักสูตร... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

7 หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ 
4. อายุไม่ต่ ากว่า 48 ปี และไม่เกิน 54 ปี 
 
 

ไม่มีค่าลงทะเบียน 1 ปี เม.ย. – พ.ค. 

8 หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐ
เอกชนและการเมือง 
(วปม.) 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ 
4. อายุไม่ต่ ากว่า 48 ปี และไม่เกิน 56 ปี 
 
 

ไม่มีค่าลงทะเบียน 1 ปี ส.ค. – พ.ย. 

ส านักงาน... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

9 หลักสูตรการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง  

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
4. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ 
5. อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี มีประสบการณ์
ท างาน 10 ปี ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ใกล้
เกษียณอายุราชการ 
 
 
 
 
 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ 190,000.- 
 

194 ชม. พ.ย. – ก.พ. 

สถาบัน... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง กองบัญชาการกองทัพไทย 
10 หลักสูตรการอบรม

พัฒนาสัมพันธ์ระดับ
ผู้บริหาร กองบัญชา 
การกองทัพไทย 
(พสบ.บก.ทท.)  

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
4. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเศษ  
4. อายุ 40-58 ปี 
 

12,610.- 0 12,610.- 8 สัปดาห์ ก.ค. – ส.ค. 

11 หลักสูตรจิตวิทยา
ความมั่นคง (สจว.) 

1. ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ  
(ระดับ 8 เดิม) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2. ท าหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานทั่วไปที่
เกี่ยวกับประชาชน และสื่อมวลชน หรือ
ด้านฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ 
2. อายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ 

ระดับ 8 ลงมา 
46,310.- 

 
ระดับ 9 ขึ้นไป 
47,480.- 

 

 
76,750.- 

 
 

83,750.- 

 
123,060.-  

 
 

131,230.- 

24 สัปดาห์ พ.ย. – ธ.ค. 

สถาบัน... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

สถาบันพระปกเกล้า 

12 หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การให้บริการ
สาธารณะโดยการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน  
(People, s Audit) 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ที่ให้บริการ
ประชาชน 

41,000.- 0  41,000.- 10 วัน ธ.ค. – ม.ค. 

13 หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยส าหรับ
นักบริหารระดับสูง 
(ปปร.) 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
4. อายุไม่ต่ ากว่า 40 ปี และไม่เกิน 57 ปี 
และบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานหรือรองหัวหน้าหน่วยงานและมี
อายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี อาจได ้
รับการพิจารณายกเว้นคุณสมบัติเรื่องอายุ 

ไม่มีค่าลงทะเบียน 9 เดือน มี.ค. – เม.ย. 

14. หลักสูตร... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน 
(ปรม.)  

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง (อ านนวยการระดับต้น ไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติ
ราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ข้าราชการระดับ 
8 หรือเทียบเท่า ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง เดิม) 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

120,000.- 
 

120,000.- 240,000.- 9 เดือน ส.ค. – ก.ย. 

15 หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
แนวคิดพ้ืนฐานการ
จัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธ ี

1. ต าแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับ
ช านาญงานทั่วไป  
2. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป 
3. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตั้งแต่
ระดับต้นขึ้นไป 
4. ต าแหน่งประเภทบริหาร ตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป 

69,000.- 
 

40,000.- 109,000.- 8 เดือน ก.พ. 

16. หลักสูตร... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

16 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสังคม
สันติสุข 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
 
 
 

ไม่มีค่าลงทะเบียน 9 เดือน ก.พ. – มี.ค. 

17 หลักสูตรประกาศ  
นียบัตรธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร
ระดับกลาง 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น 
2.เป็นผู้ต ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ช านาญงาน ระดับอาวุโส 
 
 
 

69,000.- 0 69,000.- 5 เดือน เม.ย. – พ.ค. 

18. หลักสูตร... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

18 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะส าหรับนัก
บริหารระดับสูง 
(ปศส.) 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
4. อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี 

120,000.- 
 

100,000.- 
 

224,000.-
(รวมเสื้อ

สูท 
3,000.- 

ค่าสมาชิก
สมาคม 
1,000.-) 

9 เดือน มิ.ย. 

19 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น (ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับ
ประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี) 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ  
4. เป็นผู้ประเภททัว่ไประดับเชีย่วชาญขึ้นไป 
5. อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี 

120,000.- 
 

120,000.- 240,000.- 9 เดือน เม.ย. – พ.ค. 

20. หลักสูตร... 

.... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

20 หลักสูตรไทยกับ
ประชาคมอาเซียนใน
เศรษฐกิจการเมืองโลก  

1. ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
ขึ้นไป 
2. ประเภทบริหารระดับต้น 
3. ประเภทอ านวยการระดับต้น 
4. ประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป 
(ระดับ 7 – 8 เดิมข้ึนไป)   

63,000.- 
 

39,000.- 102,000.- 8 เดือน มี.ค. – พ.ค. 

21 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรร
มาภิบาลทาง
การแพทย์ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 
(ปธพ.)  

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้นขึ้นไป 
2. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง  
3. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
4. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับ
ประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ระดับ 8 เทีบเท่าต าแหน่งผู้อ านวยการกองเดิม) 
4. มีอายุไม่ต่ ากว่า 40 ปี  

75,000.- 35,500 110,500  9 เดือน ก.ค. – ส.ค. 

22.หลักสูตร... 

- 16 -  



ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

กรมบัญชีกลาง 
22 หลักสูตรนักบริหาร

การเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง 
(บงส.) 

รองอธิบดีขึ้นไปหรือ หรือผู้บริหารที่ด ารง
ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับรองอธิบดี  

80,000.- 
 

120,000.- 200,000.- 
 

 6 เดือน พ.ย. – ธ.ค. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
23 หลักสูตร

ประกาศนียบัตร
กฎหมายมหาชน  
** ปีละ 2 รุ่น 

ต้องเป็นข้าราชการที่มีคุณวุฒินิติศาสตร์
บัณฑิตที่ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือมีหน้าที่
บริหารงาน หรือมีคุณวุฒิ หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการเข้า
ศึกษาหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติงาน              

28,000.- 0 28,000.- 230 ชม. ก.พ. – มี.ค. 

มหาวิทยาลัยนวมมินทราธิราช 

24 หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูงด้านการ
บริหารงานพัฒนา
เมือง (มหานคร) 

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ
ตั้งแต่ระดับอ านวยการสูงขึ้นไป 

ไม่มีค่าลงทะเบียน 24 สัปดาห์ ก.พ. – มี.ค. 

25.หลักสูตร... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

25 หลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูงด้านการ
พัฒนาผู้น าเมือง  
(ผู้น าเมือง) 

1. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ 
ระดับอ านวยการสูงขึ้นไปหรือเทียบเท่า  
2. มีอายุตั้งแต ่40 ปี ขึ้นไป 

ไม่มีค่าลงทะเบียน 4 เดือน ต.ค. – พ.ย. 

กรุงเทพมหานคร 
26 หลักสูตรนักบริหาร

มหานครระดับสูง 
(บนส.กทม.) 

ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 
ประเภทอ านวยการ และได้ด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่า ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
ในต าแหน่งไม่ต่ ากว่า หน.ฝ่าย หน.กลุ่มงาน 
หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 58 ปี 
 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ 130,000.-/ 
142,000 .- 

 4 เดือน พ.ย. 

27 หลักสูตรนักบริหาร
มหานครระดับกลาง 
(บนก.กทม.) 

1. ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญไม่น้อย
กว่า 1 ปี 
2. ประเภทอาวุโสไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. อายุไม่เกิน 58 ปี 
 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ 115,000.- 3 เดือน พ.ย. 

28. หลักสูตร... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

28 หลักสูตรนักบริหาร
มหานครระดับต้น 
(บนต.กทม.) 

1. ประเภทวิชาการระดับช านาญการไม่
น้อยกว่า 4 ปี 
2. ประเภททั่วไประดับช านาญงาน (จพ.
ธุรการ/จพ.การเงิน/จพ.สธ.)  
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3. อายุไม่เกิน 55 ปี 
 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ 95,000.- 4 เดือน พ.ย. 

ส านักงบประมาณ 
29 หลักสูตรนักบริหาร

การงบประมาณ
ระดับสูง (นงส.) 

1. ด ารงต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป หรือผู้บริหารที่ด ารง
ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า เป็นต้น 
2. มีอายุ 48 - 55 ปี 

ไม่มีค่าลงทะเบียน  5 เดือน พ.ย. – ธ.ค. 

30 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนักบริหาร
การงบประมาณ
ระดับกลาง (นงก.) 

ผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการ ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการก ากับ
ดูแลด้านการงบประมาณ ด้านนโยบายและ
แผน ด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน/
องค์กร ซึ่งด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทอ านวยการต้น หรือเทียบเท่า 

ไม่มีค่าลงทะเบียน 
 

3 เดือน พ.ค. 

30. (ต่อ)... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

30 
(ต่อ) 

2. ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
หรือเทียบเท่า 
3.มีอายุ 40 -55 ปี 
 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

31 หลักสูตรนักบริหาร
การทูต (นบท.) 

1. ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต้น
หรือสูง หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติ
ราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการ 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. ก าหนด 
หรือเคยด ารงต าแหน่งข้างต้น  
2. ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารต้นหรือสูง 
หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
3. ไม่เป็นผู้เกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณท่ีเข้าอบรม 
 
 
 

186,000.- 44,000.- 230,000.- 12 สัปดาห์ ก.พ. – มี.ค. 

ส านักงาน... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
32 หลักสูตรนักบริหาร

การแพทย์และ
สาธารณสุขระดับสูง 
(นบส.สป.) 

1. ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก/
สถาบัน/ผู้อ านวยการศูนย์/กอง/เลขานุการ
กรม  
2. ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี 

60,000.- 60,000.- 120,000.- 4 เดือน ต.ค.  

33 หลักสูตรพัฒนารอง
ผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย์ 
โรงพยาบาล ศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาลใน
สังกัดกรมต่างๆ  
ของกระทรวง
สาธารณสุข  

ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล/
สังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือ หัวหน้ากลุ่มงาน ที่ด ารงต าแหน่ง
นายแพทย์ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป  
และผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ ่

80,000.- 0 80,000.- 7 เดือน ก.ย. – ต.ค. 

34 
 
 
 

หลักสูตรการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญด้าน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์สุขภาพ  

1. ต้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน/มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  
2. มีอายุ 35–50 ปี  
- กรณีอายุ 35- 40 ปี ต้องด ารงต าแหน่ง

ไม่มีค่าลงทะเบียน 
 
 
 

 170 ชม. ธ.ค. – ม.ค. 

34.(ต่อ)... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

34
(ต่อ) 

 

Health Policy and 
Strategy Training 
Program (HPT) 

ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป  
3. กรณีอายุมากกว่า 50 ปี ต้องเป็นหัวหน้า 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้องด้านสาธารณสุข 
 
 

 

35 หลักสูตรนักบรหิาร
ระดับสูง กระทรวง
สาธารณสุข (นบส.สธ.) 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่
ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภท
อ านวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ. ก าหนดหรือ
เคยด ารงต าแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการอบรม 
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณท่ีเข้ารับการอบรม 
 
 

150,000.- 100,000.- 250,000.- 4 เดือน มี.ค. 

สถาบัน... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

สถาบันการประชาสัมพันธ์ 

36 หลักสูตรนัก
บริหารงาน
ประชาสัมพันธ์
ระดับสูง  

เป็นผู้ที่รับผิดชอบการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร หรือปฏิบัติงานที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ หรือประเภทอ านวยการ
ระดับต้นขึ้นไป   

40,000.- 48,000.- 88,000.- พ.ย. – ม.ค.  พ.ย. – ธ.ค. 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
37 หลักสูตรผู้ตรวจ

ราชการระดับกรม 
1. ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ที่ได้รับมอบ 
หมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม 
2. ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับสูง หรือผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญ ของหน่วยงานภาครัฐซึ่งท า
หน้าที่ในการติดตามประเมินผล 

63,000 57,000 
(งบประ 
มาณ

ส านักงาน
ปลัดส านัก
นายกรัฐมน

ตรี) 

120,000 6 เดือน ม.ค. – ก.พ. 

กระทรวง... 
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ล าดับ ชื่อหลักสูตร 

คุณสมบัติ 
(อิงเกณฑ์ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

และ 2562 แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) 

ค่าลงทะเบียน 
ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) คนละ 

ระยะเวลา 
อบรม 

(โดยประ 
มาณ) 

ระยะเวลาการรับ
สมัคร 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

38 หลักสูตรประกาศ  
นียบัตรธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมส าหรับนัก
บริหารระดับสูง(ปธส.) 

1. ด ารงต าแหน่งที่เทียบเท่าในสายงาน
บริหารระดับต้น หรืออ านวยการระดับสูง 
หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยชาญ ขึ้นไป 
2. มีอายุ 40 – 65 ปี 
 

ไม่มีค่าลงทะเบียน 
 

16 สัปดาห์ ม.ค. – ก.พ.  

ส านักงบประมาณ 
39 หลักสูตรนักบริหาร

การงบประมาณ
ระดับกลาง (นงก.) 

ผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการ ซึ่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการก ากับ
ดูแลด้านการงบประมาณ ด้านนโยบายและ
แผน ด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน/
องค์กร ซึ่งด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทอ านวยการต้น หรือเทียบเท่า 
2. ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
หรือเทียบเท่า 
3.มีอายุ 40 -55 ปี 

ไม่มีค่าลงทะเบียน 
 

3 เดือน พ.ค. 
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