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คํานํา
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยได จั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ กลางของ
กระทรวงมหาดไทยเปนประจําทุกป เพื่อใหนักบริหารระดับกลางไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (Competency)
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๔ ที่ตองเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริ มสรางแรงจู งใจในการปฏิ บั ติราชการ โดยมาตรา ๗๒ ใหส วนราชการมี หน าที่ ดําเนินการใหมีการเพิ่ มพู น
ประสิทธิ ภาพ และเสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหขาราชการพลเรื อนสามัญมีคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
โดยผูบริหารระดับกลางเปนกลุมตําแหนงที่มีความสําคัญ เนื่องจากตองทําหนาที่ในฐานะเปนตัวเชื่อม
ระหว างผู บริ หารระดั บ สู งกั บผู ป ฏิ บั ติ งานในการนํ าวิ สั ย ทั ศน ของผู บริ ห ารระดั บ สู งไปแปลงสู ก ารปฏิ บั ติ
จึงจําเปนตองมีสมรรถนะ และองคความรูที่หลากหลาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การเมือง สิ่งแวดลอมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community:
AC) โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับตัวดานการบริหารจัดการใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจ/นโยบายของหนวยงานและ
รัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนํานโยบายของผูบริหารระดับสูงไปสูการปฏิบัติในระดับกระทรวง/กรม และ
ในพื้นที่ (จังหวัด) ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ที่ผานมาสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันดํารงราชานุภาพ
และกองการเจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร
นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) เปนประจําทุกป โดยจัดอบรมมาแลวจํานวน 29 รุน
โดยมีผูเขารับการศึกษาอบรม จํานวนรุนละ ประมาณ 100 คน และคณะผูจัดทําหวังวาคูมือกระบวนการฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
ของกระทรวงมหาดไทย ตอไป

กองการเจาหนาที่
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มิถุนายน 2559
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-๑1. ความสําคัญของกระบวนการ
กระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า รั บ การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ กลางของ
กระทรวงมหาดไทย เปน ขั้น ตอนหนึ่ง ที่สํา คัญ ของการพิจ ารณากํา หนดคุณ สมบัติ สัด สว น จํา นวนและ
หลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการศึกษาอบรมของสถาบันดํารงราชานุภาพ เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
แนวทางการศึกษาอบรมที่กระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน ก.พ. กําหนด
2. หนวยดําเนินงาน
กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย: กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขารับการอบรมฯ
สถาบั น ดํา รงราชานุ ภ าพ: อนุมัติ โ ครงการ จัด ทํา โครงสรางหลักสูต ร และฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย โดยในรุนที่ 29 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบงเปน
7 หมวด จํานวน 39 วิชา รวม 154 ชั่วโมง ประกอบดวย
หมวดวิชาที่ 1 การพัฒนากระบวนการคิด ( 6 ชั่วโมง)
หมวดวิชาที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่มีตอประเทศไทย (6 ชั่วโมง)
หมวดวิชาที่ ๓ สถานการณประเทศไทย (15 ชั่วโมง)
หมวดวิชาที่ ๔ การพัฒนาดานการบริหาร (51 ชั่วโมง)
หมวดวิชาที่ 5 การเสริมสรางการบริหาร (24 ชั่วโมง)
หมวดวิชาที่ 6 การเสริมสรางประสบการณการบริหาร (18 ชั่วโมง)
หมวดวิชาที่ 7 การพัฒนาศักยภาพตนเอง (34 ชั่วโมง)
3. ผลผลิตของกระบวนการ
3.1 รายชื่อผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย
3.2 ผูบริหารระดับกลางไดรับการไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ซึ่งเปนไปตาม
พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบขาราชการพลเรื อน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๔ ที่ต องเพิ่มพู นประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
4. ผูร ับบริการ/ ผูมีสว นไดสว นเสีย
4.1 ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ และระดับชํานาญการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
4.2 ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ และระดับชํานาญการของขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. ขอกําหนดที่สาํ คัญของกระบวนการ
5.1 ความตองการของผูรับบริการ
5.1.1 ไดรับองคความรูดานการบริหารจัดการสมัยใหม ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบันของประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และของโลก ที่สงผลกระทบตอการทํางาน
5.1.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จําเปนตอการบริหารจัดการสมัยใหม การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ/พฤติกรรม/วิธีการทางานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และสรางคานิยมมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานใหองคการ/หนวยงาน เกิดผลสัมฤทธิ์เปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
5.1.3 เพื่อพัฒนาภาวะผูนํา สําหรับกาวขึ้นสูการเปนนักบริหารระดับกลางหรือตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นเทียบเทาตามมาตรฐานสากล

-๒6. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
กระบวนการดําเนินงาน ผัง SIPOC
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หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคล
เขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
บมท.

INPUT
P1: จัดทํา/ปรับปรุง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตร บมท.
P2: สดร. แจงแผนการดําเนินงานโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ ให
กจ.สป.ทราบ
P3: จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อกําหนดคุณสมบัติ สัดสวน จํานวน
และหลักเกณฑการคัดเลือก พรอมลงนามในประกาศ และหนังสือแจงกรม/
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และหนวยงานนอกสังกัด มท.
P4: เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบคุณสมบัติ สัดสวน จํานวนและ
หลักเกณฑการคัดเลือก พรอมลงนามในประกาศ และหนังสือแจงกรม/
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. และหนวยงานนอกสังกัด มท.
P5: ประกาศรับสมัครและใหสงรายชื่อผูส มัครจากหนวยงานตางๆ
P6: ตรวจสอบคุณสมบัติขาราชการ สป. และผูสมัครนอกสังกัด สป.
P7: จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อคัดเลือกผูเขารับการศึกษาอบรม
P8: เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบรายชื่อผูเขารับการศึกษาอบรมและมี
การประกาศรายชื่อ
P9: แจงรายชื่อผูเขารับการศึกษาอบรมตอสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.

รายชื่อผูเขารับ
การศึกษาอบรม
หลักสูตรผูบริหาร
ระดับกลาง
กระทรวงมหาดไทย

C
CUSTOMER

C1: ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษและ
ระดับชํานาญการ ในสังกัด มท. และ
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
C2: ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษและ
ระดับชํานาญการ ของขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจนอกสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

-๓รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแตละขั้นตอน
กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบั น ดํารงราชานุ ภ าพ จั ด ทําปฏิ ทิน การพิจารณาคั ดเลื อกผู เขารั บ
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย พรอมทั้งจัดทําโครงการศึกษาอบรม
โดยกําหนดหวงระยะเวลา สถานที่ จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรมโดยประมาณ โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกฯ
ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ
ที่ผานมาในการคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ
เปนไปตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 632/2555 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันดํารงราชานุภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 องคประกอบ
(1) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร
เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูแทนสํานักงาน ก.พ.
เปนกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ
เปนกรรมการ
(๔) ผูอํานวยการวิทยาลัยมหาดไทย
เปนกรรมการ
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวง
(๕) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
เปนกรรมการและเลขานุการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.2 อํานาจหนาที่
(1) กําหนดคุณสมบัติ สัดสวน จํานวน และหลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการศึกษา
อบรมของสถาบันดํารงราชานุภาพ เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาใหความเห็นชอบ
(2) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู เ ข า รั บ การศึ ก ษาอบรมของสถาบั น ดํ า รงราชานุ ภ าพตาม
คุณสมบัติ สัดสวน จํานวน และหลักเกณฑการคัดเลือก ตามขอ (1) เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
(3) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
2. การกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการศึกษาอบรม
การประชุ มคณะกรรมการคั ดเลื อกเพื่ อกํ าหนดคุ ณสมบั ติ สั ดส วน จํ านวน และหลั กเกณฑ
การคัดเลือก โดยมีแนวทาง ดังนี้
2.1 เปนขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(1) ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(๒) ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการมาแลว ไมนอยกวา ๔ ป นับถึงวัน
เปดการศึกษาอบรม
(3) ดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
2.2 เปนพนักงานรัฐวิส าหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ประเภทอื่น ที่ดํารงตําแหนงเทียบเทา
ขาราชการพลเรือนตามขอ 2.1
2.3 อายุไมเกิน ๕๕ ป นับถึงวันเปดการศึกษาอบรม

-๔2.4 เปนผูที่ไมเคยเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ กระทรวงมหาดไทย
หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเทา เชน หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของสํานักงาน ก.พ. หลักสูตรนายอําเภอของ
กรมการปกครอง หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนระดับสูงของกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรนักบริหารมหานคร
ระดับ กลางของกรุงเทพมหานคร และหลั กสู ต รประกาศนีย บั ตรธรรมาภิบ าลของผู บริ หารระดับ กลางของ
สถาบันพระปกเกลา เปนตน
2.5 กําหนดเงื่อนไขการเขารับการศึกษาอบรม
(1) เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ความประพฤติดี และสามารถเขา
รับการศึกษาอบรมไดตลอดหลักสูตร และไมอยูในระหวางการดําเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา
(2) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง โดยผานการตรวจสุขภาพและมีใบรับรองแพทยที่ออกใหไม
เกิน ๑ เดือน นับถึงวันแจงรายชื่อ
(3) ผูบังคับบัญชาอนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรมไดตลอดระยะเวลาตามหลักสูตรฯ
กําหนดไว
(4) หนวยงานตนสังกัดผูเขาศึกษาอบรมตองเปนผูออกคาใชจายตามหลักสูตรฯ
กําหนดไว
(5) เป น ผู ที่ คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ พิจ ารณาเห็ น สมควรให เ ข ารั บ การศึกษาอบรม
2.6 คาใชจายในการศึกษาอบรม
(1) ข าราชการในสั งกั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย และสํ านั กงานรั ฐ มนตรี
กระทรวงมหาดไทย สถาบันดํารงราชานุภาพเปนหนวยงานรับผิดชอบคาใชจาย
(2) ข า ราชการและบุ ค คลภายนอกสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย และ
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย หนวยงานตนสังกัดเปนหนวยงานรับผิดชอบคาใชจาย คนละ 35,000
(สามหมื่นหาพันบาทถวน)
จัดทําสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ และแจงเวี ยนใหคณะกรรมการรับรองรายงานการ
ประชุ ม เมื่ อคณะกรรมการฯ รั บ รองรายงานการประชุ ม แล ว จึ ง เสนอปลั ด กระทรวงมหาดไทยเห็ น ชอบ
คุณสมบัติ สัดสวน จํานวน และหลักเกณฑการคัดเลือก และลงนามในหนังสือแจงกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กําหนด
ตัวอยางการกําหนดสัดสวน การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.)
รุ น ที่ 29 ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ณ วิ ท ยาลั ย มหาดไทยอํา เภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี เป น
ระยะเวลา 6 สัปดาห โดยกําหนดจะอบรมระหวางวันที่ 19 เมษายน - 26 พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนด
สัดสวนจํานวนผูเ ขารับการศึกษาอบรม 80 คน แบงเปน
(1) ข า ราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย และสํ า นั กงานรั ฐ มนตรี
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 5๐ คน
(2) ขาราชการและบุคคลภายนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย จํานวน 3๐ – 50 คน
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ลําดับ

หนวยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การประปานครหลวง
การประปาสวนภูมิภาค
การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาสวนภูมิภาค
องคการตลาด
ศอ.บต.
สวนราชการระดับกระทรวง
(20 สวนราชการๆ ละ 1 คน รวม 20 คน)
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(14 หนวยงานๆ ละ 1 คน รวม 14 คน)
หน ว ยงานอื่ น ๆ ได แ ก สภากาชาดไทย สํ า นั ก งาน
ก.ป.ร. และเมื อ งพั ท ยา (เป น หน ว ยงานที่ เ คยส ง
บุคลากรเขาศึกษาอบรมหลักสูตร บ.มท.)
รวม

14
15

โควตา
(คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
14

หมายเหตุ

กรมในสังกัด มท.

รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.

หนวยงานนอกสังกัด มท.
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3. การประกาศรั บ สมั ค ร โดยกํ า หนดระยะเวลาการรั บ สมั ค ร และการแจ ง ชื่ อ ผู ส มั ค รจาก
หนวยงานตางๆ (2 สัปดาห)
4. ฝายเลขานุการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติข องผูส มัค รและเรีย งลําดั บ อาวุโสทางราชการของ
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่กําหนด โดยจัดทําบัญชีรายชื่อ แบงประเภท ระดับ และสายงานของตําแหนง
แยกตามหนวยงาน ดังนี้
4.1 กลุมผูดาํ รงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(1) สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน จัดการงานทั่วไป ทรัพยากรบุคคล วิเทศสัมพันธ
และประชาสัมพันธ
(2) สายงานวิชาการเงินและบัญชี วิชาการตรวจสอบภายใน และวิชาการพัสดุ
(3) สายงานนิติการ
(4) สายงานวิศวกรไฟฟา และวิชาการคอมพิวเตอร
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(1) สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน จัดการงานทั่วไป ทรัพยากรบุคคล วิเทศสัมพันธ
และประชาสัมพันธ
(2) สายงานวิชาการเงินและบัญชี วิชาการตรวจสอบภายใน และสายงานวิชาการพัสดุ
(3) สายงานนิติการ
(4) สายงานวิศวกรไฟฟา และวิชาการคอมพิวเตอร
(5) สายงานบรรณารักษ
4.3 กลุมผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
(1) สายงานนายชางไฟฟา
ทั้งนี้ การจั ด กลุมและสายงานขางต น เป น ไปตามการจั ด กลุ มตําแหน งสํ าหรั บตํ าแหน ง
ประเภทวิ ช าการและตํ าแหน งประเภททั่ว ไปของสํ านั กงานปลั ด กระทรวงมหาดไทยตามที่ ก.พ. ให ความ
เห็นชอบ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.1/111 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552)
4. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการคั ด เลื อ กฯ เพื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู เ ข า รั บ การศึ ก ษาอบรม
พรอมจัดสรรโควตาให แตล ะกลุมตําแหนงตามจํานวนผู เขาศึกษาอบรมที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยให ความ
เห็นชอบ
5. เสนอรายชื่อ ผูผ า นการคัด เลือ กจากคณะกรรมการคัดเลื อกฯ ให ปลั ดกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาใหความเห็นชอบ พรอมมีประกาศรายชื่อผูเขารับการศึกษาอบรม และแจงสถาบันดํารงราชานุภาพ สป.
ดําเนินการ
6. สถาบันดํารงราชานุภาพ สป. แจงผูเขารับการศึกษาอบรมทราบและเตรียมเขารับการศึกษาอบรม
----------------------------------
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ภาคผนวก เอกสารระเบียบปฏิบัติ หนังสือสั่งการ

