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

บริ หาร

ชื่อสายงาน

บริ หารการทูต

ชื่อตาแหน่ งในสายงาน

นักบริ หารการทูต

ระดับตาแหน่ ง

สู ง

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
บริ หารงานในฐานะเอกอัครราชทูตที่เป็ นหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผูแ้ ทน
ถาวรแห่ ง ประเทศไทยประจ าองค์ก ารสหประชาชาติ หัว หน้า คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจ าองค์ก าร
การค้าโลก หรื อเอกอัครราชทูตประจากระทรวง หรื อตาแหน่ งอื่นที่ ก.พ. กาหนดเป็ นตาแหน่ งประเภท
บริ หารระดับสู ง และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้ านแผนงาน
(1) ก าหนดแนวทางการพัฒ นาระบบงาน แนวทางการปรั บ กลไกวิธี บ ริ ห ารราชการ
ตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี ตลอดจนแนวทางปรับปรุ งกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเรื่ องต่าง ๆ
ในคณะผูแ้ ทนในต่างประเทศ เพื่อบริ หารให้การปฏิ บตั ิงานในส่ วนราชการที่รับผิดชอบมีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง สุ ด ทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงทางสัง คม เศรษฐกิ จ การเมื อง และตอบสนองต่ อผลประโยชน์ สูง สุ ด
ของประเทศชาติและประชาชน
(2) กากับ ติดตาม เร่ งรั ด และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของส่ วนราชการใน กระทรวง
กรม หรื อในกลุ่มภารกิ จ หรื อในคณะผูแ้ ทนในต่างประเทศ ทั้งก่ อนการดาเนิ นการ ระหว่างดาเนิ นการ
ผลการดาเนิ นการ ผลกระทบ และความยัง่ ยืน เพื่อให้คาแนะนาปรึ กษาหรื อแก้ปัญหาให้การดาเนิ นการ
สามารถบรรลุ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ อี ก ทั้ง สรุ ป ผลระดับ ความส าเร็ จและอุ ป สรรคของแผนงาน เพื่ อการ
ปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
2. ด้ านบริหารงาน
(1) บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการบริ หารการปฏิบตั ิราชการตามกฎหมาย
ของไทย และกฎหมาย ขนบธรรมเนี ย ม จารี ต ประเพณี และธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ ร ะหว่ า งประเทศ
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ของคณะผูแ้ ทนทางการทูต หรื อคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ เพื่ออานวยการ
ให้ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านนั้น เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ และเป็ นไปตามเป้ าหมาย แนวทาง แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารปฏิ บ ัติ
ราชการของกระทรวงและนโยบายของรัฐบาล และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบควบคุมข้าราชการประจา
และกากับการทางานของส่ วนราชการในสังกัด เพื่ออานวยการให้การปฏิบตั ิงานมีเอกภาพสอดคล้องกัน
ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่กาหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายและเป้ าหมายของรัฐบาล
(2) กาหนดวิสั ย ทัศน์ นโยบาย ภารกิ จและเป้ าหมายในการดาเนิ นงานของคณะผูแ้ ทน
ทางการทูตหรื อคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ
ราชการของข้าราชการในสังกัด
(3) ประสานงานกับ ส่ ว นราชการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ อ านวยการให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
ของส่ วนราชการในสังกัดบรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
(4) ให้ ค าแนะน า แก้ปั ญ หา หรื อ ตัด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ภารกิ จ หลัก
ของคณะผูแ้ ทนทางการทูต หรื อคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศที่รับผิดชอบ เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างถูกต้องเรี ยบร้อย
(5) แปลงนโยบายของรั ฐบาลเป็ นแนวทางและแผนยุทธศาสตร์ ใ นการปฏิ บตั ิ ราชการ
ในคณะผูแ้ ทนทางการทูต หรื อคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อให้การดาเนิ นงานของคณะผูแ้ ทนทางการทูตหรื อคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การ
ระหว่างประเทศมีทิศทาง และเป้ าหมายการทางานที่ชดั เจนสอดคล้องกับแผนงานในระดับกระทรวง และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(6) เป็ นผูน้ าในการติดต่อกับหัวหน้ารั ฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสู งของหน่ วยงานต่าง ๆ
ของประเทศผูร้ ับ เพื่อชี้แจงอธิ บายนโยบายหลักและแก้ปัญหาด้านนโยบายสาคัญต่าง ๆ กับประเทศผูร้ ับ
3. ด้ านบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ก ากับ ดู แ ลการบริ ห ารและพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลตามหลัก คุ ณ ธรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความโปร่ งใสเป็ นธรรมและเอื้อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ สั่งสมทักษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์
ในภาครัฐ
(2) บ ารุ งรั ก ษาขวัญ ก าลั ง ใจ และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ แ ก่ ข ้ า ราชการในคณะผู้แ ทน
ทางการทูตหรื อคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้ขา้ ราชการเหล่านั้นเต็มใจ
ที่จะอุทิศตนแก่งานในหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความรู ้ความสามารถและศักยภาพของตน
(3) บริ หารและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการ
บรรลุภารกิจหลักของคณะผูแ้ ทนทางการทูต หรื อคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและคุม้ ค่ามากที่สุด
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(4) บริ หารทรัพยากรบุคคลภายใต้กรอบของกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และ
ธรรมเนียมปฏิบตั ิระหว่างประเทศ และกฎหมายของประเทศผูร้ ับ
4. ด้ านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) ควบคุ มการจัดสรรงบประมาณตามที่หน่ วยงานในสังกัดของคณะผูแ้ ทนได้รับมาจาก
ภาครัฐ ตลอดจนควบคุ มการจัดหาปั จจัยที่จาเป็ นในการปฏิ บตั ิงาน ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงาน
ตามแผนงานและโครงการในความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานในสั ง กัด ของคณะผู้แ ทน เพื่ อ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของคณะผูแ้ ทนทางการทูต หรื อคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ
(2) วางแผนและประสานกิ จ กรรมให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรของส่ ว นราชการในสั ง กัด
คณะผูแ้ ทน ทั้ง ด้า นงบประมาณ อาคารสถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ใ นการท างาน เพื่ อ ให้ ก ารท างานเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพคุ ม้ ค่า และบรรลุ เป้ าหมายของคณะผูแ้ ทนทางการทูตหรื อคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจา
องค์การระหว่างประเทศ โดยอาจพิจารณานางบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดาเนินการและใช้จ่ายร่ วมกัน
(3) จัดทาแผนและงบประมาณ รวมทั้งกากับดูแลงานจัดทาแผนและงบประมาณ บริ หาร
การจัดหาปั จจัยที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงานและ
โครงการในความรั บ ผิดชอบ เพื่อให้บ รรลุ ภารกิ จหลัก และวัตถุ ประสงค์ของคณะผูแ้ ทนทางการทูต
หรื อคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักการทูต ระดับปฏิบตั ิการ และจะต้องปฏิบตั ิราชการ
เกี่ยวกับงานการทูตและการต่างประเทศมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทบริ หาร ระดับสู ง
2.2 ประเภทบริ หาร ระดับต้น ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2.3 ประเภทบริ หาร ระดับต้น และประเภทอานวยการ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2.4 ประเภทบริ ห าร ระดับ ต้น และต าแหน่ ง ประเภทอื่ น ที่ ป ฏิ บ ัติ ร าชการเช่ น เดี ย วกับ
ประเภทอานวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2.5 ประเภทบริ ห าร ระดับ ต้น ประเภทอ านวยการ และต าแหน่ ง ประเภทอื่ น ที่ ป ฏิ บ ัติ
ราชการเช่นเดียวกับประเภทอานวยการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2.6 ต าแหน่ งอย่ างอื่ นที่ เที ยบเท่ า 2.1 หรื อ 2.2 หรื อ 2.3 แล้ ว แต่ ก รณี ตามหลัก เกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด
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และ
3. ผ่านการอบรมหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู งของสานักงาน ก.พ. หรื อผ่านการอบรมหลักสู ตร
นักบริ หารการทู ตของกระทรวงการต่า งประเทศ หรื อผ่า นการอบรมหลักสู ตรใด ๆ ที่ ก.พ. พิจารณา
ให้เป็ นผูท้ ี่ มี คุ ณสมบัติเสมื อนได้ผ่า นการฝึ กอบรมหลัก สู ตรนัก บริ หารระดับสู งของส านัก งาน ก.พ.
หากยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสู ตรดังกล่าวมาก่อน จะต้องเข้ารับการฝึ กอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในกรณี ที่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งตาม 2.6 ต้องผ่านการประเมิ นสมรรถนะหลักทางการบริ หาร
ของสานักงาน ก.พ.
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรั บตาแหน่ ง
1. มีความรู ้ที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
2. มีทกั ษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง

ก.พ. กาหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

