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ฉบับแกไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

บริหาร

สายงาน

บริหาร

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ตํ า แหน ง ต า งๆ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านบริ ห ารราชการประจํ า ของส ว นราชการ
ระดับกระทรวงหรือระดับกรม ในฐานะหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดนโยบาย กลยุ ท ธ และแผนบริ ห ารราชการที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ใหสอดคลองกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเจาสังกัด คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของในปญหาตางๆ
เกี่ยวกับราชการในหนาที่และความรับผิดชอบ บริหารและบังคับบัญชาทรัพยากรบุคคลในสวนราชการ
นั้นๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้ มีชื่อและระดับตําแหนงดังนี้
นักบริหาร
ระดับตน
นักบริหาร
ระดับสูง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551
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ฉบับแก้ไขเพิมเติมครังที : วันที กรกฎาคม พ.ศ. "###
ตําแหน่ งประเภท

บริ หาร

ชื อสายงาน

บริ หาร

ชื อตําแหน่ งในสายงาน

นักบริ หาร

ระดับตําแหน่ ง

ระดับต้น

หน้ าทีความรับผิดชอบหลัก
บริ หารงานในฐานะรองหัวหน้าส่ วนราชการทีมีฐานะเป็ นกรม หรื อตําแหน่งอืนที ก.พ. กําหนด
เป็ นตําแหน่งประเภทบริ หารระดับต้น และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
บริ หารงานในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าส่ วนราชการทีมีฐานะเป็ นกระทรวงหรื อส่ วนราชการทีเรี ยกชื ออย่างอืน
ซึ งมี หัวหน้าส่ วนราชการตําแหน่ งเที ยบเท่ าปลัดกระทรวงเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ และมี ตาํ แหน่ ง
รองหัวหน้าส่ วนราชการเป็ นตําแหน่ งนักบริ หาร ระดับสู ง หรื อในฐานะผูช้ ่ วยปลัดกระทรวง โดยช่ วย
หั วหน้ าส่ วนราชการหรื อช่ วยปลัดกระทรวงในภารกิ จช่ วยอํานวยการ งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์
งานบริ หารงานบุคคล งานงบประมาณ งานพัสดุและสิ นทรัพย์ งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาระบบบริ หาร
ระบบบริ การ งานภารกิจพิเศษ และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิในด้านต่าง ๆ ดังนี
1. ด้ านแผนงาน
(D) กําหนดแนวทางการดําเนิ นงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง
และเป้ าหมายความสําเร็ จของส่ วนราชการระดับกระทรวงหรื อกรม โดยเชื อมโยงกับพันธกิ จของกระทรวง
หรื อกรม เพือผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงทังในด้านประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของส่ วนราชการ
(") กํากับ ติดตาม เร่ งรัด การดําเนินงานของหน่วยงานในกรมให้เป็ นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพือให้การดําเนิ นงานบรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิGตามทีกําหนดไว้
( ) วางแผนและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไขหรื อข้อคิดเห็ น ประกอบในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน การบริ หารงานบุคคล และการงบประมาณของส่ วนราชการ เพือให้ส่วนราชการนําไปปฏิบตั ิงาน
ให้สมประโยชน์ราชการและเป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล
( ) วิเคราะห์ความเสี ยงและวางแผน เพือกําหนดแนวทางและติดตามแก้ไขปั ญหาในการดําเนิ น
โครงการให้ประสบผลสําเร็ จ
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2. ด้ านบริหารงาน
(D) ช่วยสังราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุ งแก้ไข ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา
ประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน และให้คาํ ปรึ กษาแนะนําการปฏิ บตั ิ ราชการ เพือให้ผลการปฏิ บตั ิ ราชการบรรลุ
เป้ าหมายและผลสัมฤทธิGทีส่ วนราชการกําหนดไว้ได้
(") ช่วยปรับปรุ งแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบตั ิในเรื องต่าง ๆ เพือการปฏิบตั ิราชการทีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลทันต่อการเปลียนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
( ) เสนอความเห็นหรื อช่วยพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต ดําเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของส่ วนราชการ
เพือผลสัมฤทธิG ภารกิจของรัฐ
( ) เสนอความเห็น ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา แก้ไขปั ญหา ตามภารกิ จช่วยอํานวยการ เพือให้
การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพ
(#) เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามทีได้รับแต่งตังหรื อในฐานะผูแ้ ทนหัวหน้าส่ วนราชการ
เพือการพิจารณาให้ความเห็น หรื อการตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
(K) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูน้ าํ ทีเกียวข้อง เพือให้เกิ ด
ความร่ วมมือหรื อแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิราชการ
&. ด้ านบริหารทรัพยากรบุคคล
(D) ช่ วยปกครองบัง คับ บัญชา กํา กับ ดู แล และพัฒนาทรั พ ยากรบุ ค คลในส่ วนราชการ
เพือการบริ หารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
(") ช่วยบริ หารทรัพยากรบุคคลของส่ วนราชการ เพือสร้างแรงจูงใจให้แก่ขา้ ราชการได้อย่างเป็ นธรรม
( ) ประสานกิ จกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่ วมกัน เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ คุม้ ค่า
และบรรลุเป้ าหมายของส่ วนราชการ
). ด้ านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(D) ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของส่ วนราชการ
เพือให้การปฏิบตั ิราชการเกิดประสิ ทธิ ภาพและความคุม้ ค่า บรรลุเป้ าหมายและผลสัมฤทธิGของส่ วนราชการ
(") จัดทําแผนและงบประมาณ บริ หารโครงการ การจัดหาปั จจัยทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนติ ดตามประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามแผนงาน โครงการในความรั บ ผิดชอบ เพื อให้บรรลุ
ภารกิจและวัตถุประสงค์ของส่ วนราชการ
( ) ช่ วยหัวหน้าส่ วนราชการในการบริ หารงานการคลัง และการควบคุ มการเบิกจ่ายเงิ น
แผ่นดิน เพือให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่าและเป็ นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
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คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึงมาแล้ว ดังต่อไปนี
1.1 ประเภทบริ หาร ระดับต้น
1.2 ประเภทอํานวยการ ไม่นอ้ ยกว่า " ปี
1.3 ประเภทอํา นวยการ ไม่ น้อ ยกว่า " ปี หรื อ ตํา แหน่ ง ประเภทอื นที ปฏิ บ ัติร าชการ
เช่ นเดี ยวกับ ประเภทอํา นวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า " ปี ตามหลัก เกณฑ์และเงื อนไขที ก.พ. กํา หนด
หรื อเคยดํารงตําแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า " ปี
1.4 ตําแหน่ งอย่างอืนทีเทียบเท่า D.D หรื อ D." แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื อนไข
ที ก.พ. กําหนด
และ
2. ผ่า นการอบรมหลัก สู ต รนัก บริ ห ารระดับ สู ง ของสํ า นัก งาน ก.พ. หรื อผ่า นการอบรม
หลัก สู ตรใด ๆ ที ก.พ. พิ จารณาให้เ ป็ นผูท้ ี มี คุ ณ สมบัติเสมื อนได้ผ่า นการอบรมหลัก สู ตรนัก บริ หาร
ระดับสู งของสํานักงาน ก.พ. และผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริ หารของสํานักงาน ก.พ.
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทีจําเป็ นสํ าหรับตําแหน่ ง
D. มีความรู ้ความสามารถทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
". มีทกั ษะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
. มีสมรรถนะทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง

ก.พ. กําหนดวันที DD ธันวาคม พ.ศ. "##D
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ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 : วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560
ตําแหนงประเภท

บริหาร

ชื่อสายงาน

บริหาร

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นักบริหาร

ระดับตําแหนง

สูง

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหารในฐานะหัวหนาส)วนราชการที่มีฐานะเป,นกระทรวง กรม หรือตําแหน)งอื่นที่ ก.พ. กําหนด
เป,นตําแหน)งประเภทบริหารระดับสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานต)าง ๆ ดังนี้
1. ดานแผนงาน
(1) กําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ> ความคาดหวังและเป?าหมายความสําเร็จ
ของส)วนราชการ วางกรอบความคิดในภาพรวมและส)วนย)อย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวงหรือกรม
เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส)วนราชการ
(2) กํากับ ติดตาม เร)งรัด การดําเนินงานของส)วนราชการระดับกระทรวงหรือกรมใหเป,นไป
ตามทิ ศ ทาง แนวนโยบาย กลยุ ท ธ> ที่ กํ า หนดไว เพื่ อ ใหการดํ า เนิ น งานบรรลุ เ ป? า หมายและผลสั ม ฤทธิ์
ตามที่กําหนดไว
2. ดานบริหารงาน
(1) บริหารราชการฐานะหัวหนาส)วนราชการกระทรวง กรม หรือรองหัวหนาส)วนราชการ
ที่เทียบเท)าระดับกระทรวง เพื่อแปลงนโยบายของรัฐบาลเป,นแนวทางและแผนบริหารราชการ หรือแผนกลยุทธ>
การปฏิบัติราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(2) สั่ ง ราชการ มอบหมาย อํ า นวยการ ควบคุ ม ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง แกไข ตั ด สิ น ใจ
แกปDญหา ประเมิ นผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึ กษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพื่ อใหผลการปฏิบั ติ
ราชการบรรลุเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส)วนราชการกําหนดไวได
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(3) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ>
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต)าง ๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต)อการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองต)อความตองการของประชาชน
(4) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการต)าง ๆ ตามภารกิจของส)วนราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ภารกิจของรัฐ
(5) เขาร)วมประชุมคณะกรรมการต)าง ๆ ตามที่ไดรับแต)งตั้ง เพื่อการพิจารณาใหความเห็น
หรือการตัดสินใจแกปDญหาไดอย)างถูกตอง
(6) ประสานงานกับองค>กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความร)วมมือหรือแกปDญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา กํ า กั บ ดู แ ล และพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลในส) ว นราชการ
เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
(2) บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของส) ว นราชการ เพื่ อ สรางแรงจู ง ใจใหแก) ข าราชการได
อย)างเป,นธรรม
4. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรของส)วนราชการ
เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมค)า บรรลุเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ของส)วนราชการ
(2) บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ)ายเงินแผ)นดินใหเกิดประสิทธิภาพและ
ความคุมค)าและเป,นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ดํารงตําแหน)งใดตําแหน)งหนึ่ง มาแลว ดังต)อไปนี้
1.1 ประเภทบริหาร ระดับสูง
1.2 ประเภทบริหาร ระดับตน ไม)นอยกว)า 1 ปL
1.3 ประเภทบริหาร ระดับตน และประเภทอํานวยการ รวมกันไม)นอยกว)า 3 ปL
1.4 ประเภทบริ ห าร ระดั บ ตน และตํ า แหน) ง ประเภทอื่ น ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการเช) น เดี ย วกั บ
ประเภทอํานวยการ ตามหลักเกณฑ>และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด รวมกันไม)นอยกว)า 3 ปL
1.5 ประเภทบริ ห าร ระดั บ ตน ประเภทอํ า นวยการ และตํ า แหน) งประเภทอื่ น ที่ ป ฏิ บั ติ
ราชการเช)นเดียวกับประเภทอํานวยการ ตามหลักเกณฑ>และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด รวมกันไม)นอยกว)า 3 ปL
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1.6 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเคยดํารงตําแหน)งประเภทอํานวยการมาแลว
ไม)นอยกว)า 2 ปL หรือเคยดํารงตําแหน)งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช)นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลว
ไม)นอยกว)า 2 ปL ตามหลักเกณฑ>และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด หรือเคยดํารงตําแหน)งขางตน รวมกันมาแลว
ไม)นอยกว)า 2 ปL
1.7 ตํ า แหน) งอย) า งอื
ง ่ น ที่ เ ที ย บเท) า 1.1 หรื อ 1.2 หรื อ 1.3 ตามหลั กเกณฑ> และเงื่ อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด
และ
2. ผ)านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.
ก หรือผ)านการอบรมหลักสูตรใด ๆ
ที่ ก.พ. พิ จ ารณาใหเป, น ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ สมื อ นไดผ) า นการฝP ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
ของสํานักงาน ก.พ. หากยังไม)เคยผ)านการอบรมหลักสูตรดังกล)าวมาก)อน จะตองเขารับการฝPกอบรมภายใน
ระยะเวลา 1 ปL หรือในโอกาสแรกที่สามารถเขาอบรมได นับจากวันที่ไดรับการแต)งตั้งใหดํารงตําแหน)ง
ในกรณีที่เป,นผูดํารงตําแหน)งตาม 1.6 หรือ 1.7 ตองผ)ผ)านการประเมินสมรรถนะหลั
สมรรถนะ กทางการบริหาร
ของสํานักงาน ก.พ.
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป0นสําหรับตําแหนง
1. มีความรูที่จําเป,นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง
2. มีทักษะที่จําเป,นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง
3. มีสมรรถนะที่จําเป,นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

