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ฉบับแก้ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 2 : วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตาแหน่ งประเภท

บริ หาร

ชื่อสายงาน

บริ หาร

ชื่อตาแหน่ งในสายงาน

นักบริ หาร

ระดับตาแหน่ ง

สู ง

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
บริ หารในฐานะหัวหน้า ส่ วนราชการที่ มีฐานะเป็ นกระทรวง กรม หรื อตาแหน่ ง อื่ นที่ ก.พ.
กาหนดเป็ นตาแหน่งประเภทบริ หารระดับสู ง และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้ านแผนงาน
(1) ก าหนดทิ ศ ทาง แนวนโยบาย ประเด็ น กลยุ ท ธ์ ความคาดหวัง และเป้ าหมาย
ความส าเร็ จของส่ วนราชการ วางกรอบความคิ ดในภาพรวมและส่ วนย่อย โดยเชื่ อมโยงกับ พันธกิ จ
ของกระทรวงหรื อกรม เพื่อผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทั้งในด้านประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของส่ วนราชการ
(2) ก ากับ ติ ด ตาม เร่ ง รั ด การด าเนิ นงานของส่ ว นราชการระดับ กระทรวงหรื อ กรม
ให้เป็ นไปตามทิ ศ ทาง แนวนโยบาย กลยุท ธ์ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อให้ก ารดาเนิ นงานบรรลุ เป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ ตามที่กาหนดไว้
2. ด้ านบริหารงาน
(1) บริ หารราชการฐานะหั ว หน้ า ส่ ว นราชการกระทรวง กรม หรื อรองหั ว หน้ า
ส่ วนราชการที่ เที ย บเท่า ระดับ กระทรวง เพื่ อแปลงนโยบายของรั ฐบาลเป็ นแนวทางและแผนบริ หาร
ราชการ หรื อแผนกลยุทธ์การปฏิบตั ิราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2
(2) สั่ ง ราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุ ม ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงาน และให้คาปรึ กษาแนะนาการปฏิบตั ิราชการ เพื่ อให้ผลการปฏิบตั ิ
ราชการบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ ที่ส่วนราชการกาหนดไว้ได้
(3) ปรับปรุ งแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิ บตั ิในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อการปฏิ บตั ิราชการที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
(4) พิจารณาอนุ มตั ิ อนุ ญาต ดาเนิ นการต่าง ๆ ตามภารกิจของส่ วนราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ภารกิจของรัฐ
(5) เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อการพิจารณาให้ความเห็ น
หรื อการตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
(6) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูน้ าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความร่ วมมือหรื อแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิราชการ
3. ด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่ วนราชการ เพื่อการ
บริ หารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
(2) บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส่ ว นราชการ เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ แ ก่ ข้า ราชการ
ได้อย่างเป็ นธรรม
4. ด้ านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) วางแผน ติ ด ตาม ควบคุ ม และตรวจสอบการใช้ ง บประมาณและทรั พ ยากร
ของส่ วนราชการ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ร าชการเกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพและความคุ ้ม ค่ า บรรลุ เ ป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ ของส่ วนราชการ
(2) บริ หารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ความคุม้ ค่าและเป็ นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง มาแล้ว ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทบริ หาร ระดับสู ง
1.2 ประเภทบริ หาร ระดับต้น ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
1.3 ประเภทบริ หาร ระดับต้น และประเภทอานวยการ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
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1.4 ประเภทบริ หาร ระดับ ต้น และตาแหน่ ง ประเภทอื่ นที่ ป ฏิ บ ตั ิ ราชการเช่ นเดี ย วกับ
ประเภทอานวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
1.5 ประเภทบริ หาร ระดับต้น ประเภทอานวยการ และตาแหน่ งประเภทอื่ นที่ ป ฏิ บ ตั ิ
ราชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
1.6 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่ งเคยดารงตาแหน่ งประเภทอานวยการมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อเคยดารงตาแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบตั ิราชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด หรื อเคยดารงตาแหน่งข้างต้น รวมกันมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
1.7 ตาแหน่ งอย่างอื่ นที่ เที ยบเท่า 1.1 หรื อ 1.2 หรื อ 1.3 ตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่
ก.พ. กาหนด
และ
2. ผ่า นการอบรมหลัก สู ต รนัก บริ ห ารระดับ สู ง ของส านัก งาน ก.พ. หรื อ ผ่า นการอบรม
หลักสู ตรใด ๆ ที่ ก.พ. พิจารณาให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึ กอบรมหลักสู ตรนักบริ หาร
ระดับสู งของสานักงาน ก.พ. หากยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสู ตรดังกล่ าวมาก่ อน จะต้องเข้ารั บการ
ฝึ กอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในกรณี ที่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งตาม 1.6 หรื อ 1.7 ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการ
บริ หารของสานักงาน ก.พ.
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับตาแหน่ ง
1. มีความรู ้ที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง

ก.พ. กาหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

