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ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที ่9 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท   บริหาร 
 
สายงาน      บริหาร 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารราชการประจําของสวนราชการ 
ระดับกระทรวงหรือระดับกรม ในฐานะหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ ซ่ึงมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย  กลยุทธ และแผนบริหารราชการที่อยูในความรับผิดชอบ 
ใหสอดคลองกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเจาสังกัด คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของในปญหาตางๆ 
เกี่ยวกับราชการในหนาที่และความรับผิดชอบ บริหารและบังคับบัญชาทรัพยากรบุคคลในสวนราชการ
นั้นๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้ มีช่ือและระดับตําแหนงดังนี้  
   นักบริหาร ระดับตน 
   นักบริหาร ระดับสูง 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติมครั� งที� � : วนัที� � กรกฎาคม พ.ศ. "### 
 

ตําแหน่งประเภท  บริหาร 

ชื�อสายงาน   บริหาร 

ชื�อตําแหน่งในสายงาน นกับริหาร 

ระดับตําแหน่ง  ระดบัตน้ 

หน้าที�ความรับผดิชอบหลกั 

 บริหารงานในฐานะรองหวัหนา้ส่วนราชการที�มีฐานะเป็นกรม หรือตาํแหน่งอื�นที� ก.พ. กาํหนด
เป็นตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้ และปฏิบติังานอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 บริหารงานในฐานะผูช่้วยหวัหนา้ส่วนราชการที�มีฐานะเป็นกระทรวงหรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น 
ซึ� งมีหัวหน้าส่วนราชการตาํแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผูบ้งัคบับัญชาข้าราชการ และมีตาํแหน่ง 
รองหัวหน้าส่วนราชการเป็นตาํแหน่งนักบริหาร ระดบัสูง หรือในฐานะผูช่้วยปลดักระทรวง โดยช่วย
หัวหน้าส่วนราชการหรือช่วยปลัดกระทรวงในภารกิจช่วยอํานวยการ งานนโยบายและยุทธศาสตร์  
งานบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ งานพสัดุและสินทรัพย ์งานประชาสัมพนัธ์ งานพฒันาระบบบริหาร 
ระบบบริการ งานภารกิจพิเศษ และปฏิบติังานอื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

  โดยมีลกัษณะงานที�ปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงันี�  

 1. ด้านแผนงาน   

  (D) กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน ให้สอดคลอ้งกบัทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวงั
และเป้าหมายความสําเร็จของส่วนราชการระดบักระทรวงหรือกรม โดยเชื�อมโยงกับพนัธกิจของกระทรวง 
หรือกรม เพื�อผลกัดนัใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงทั�งในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ 

(") กาํกบั ติดตาม เร่งรัด การดาํเนินงานของหน่วยงานในกรมใหเ้ป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย 
กลยทุธ์ แผนงาน โครงการ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิG ตามที�กาํหนดไว ้ 

(�)  วางแผนและให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขหรือขอ้คิดเห็น ประกอบในการกาํหนด 
นโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณของส่วนราชการ เพื�อให้ส่วนราชการนาํไปปฏิบติังาน
ใหส้มประโยชน์ราชการและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

(�) วิเคราะห์ความเสี�ยงและวางแผน  เพื�อกาํหนดแนวทางและติดตามแกไ้ขปัญหาในการดาํเนิน
โครงการใหป้ระสบผลสาํเร็จ 
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 2.  ด้านบริหารงาน 

  (D) ช่วยสั�งราชการ มอบหมาย อาํนวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ข ตดัสินใจ แกปั้ญหา 
ประเมินผลการปฏิบติังาน และให้คาํปรึกษาแนะนาํการปฏิบติัราชการ เพื�อให้ผลการปฏิบติัราชการบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิG ที�ส่วนราชการกาํหนดไวไ้ด ้
  (") ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์
และวธีิการปฏิบติัในเรื�องต่าง ๆ  เพื�อการปฏิบติัราชการที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทนัต่อการเปลี�ยนแปลง 
และตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน  
  (�) เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมติั อนุญาต ดาํเนินการต่าง ๆ  ตามภารกิจของส่วนราชการ 
เพื�อผลสัมฤทธิG ภารกิจของรัฐ 
  (�) เสนอความเห็น ให้คาํปรึกษาแนะนาํ แกไ้ขปัญหา ตามภารกิจช่วยอาํนวยการ เพื�อให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
  (#) เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที�ไดรั้บแต่งตั�งหรือในฐานะผูแ้ทนหวัหนา้ส่วนราชการ 
เพื�อการพิจารณาใหค้วามเห็น หรือการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  (K) ประสานงานกบัองคก์รภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดบัผูน้าํที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้เกิด
ความร่วมมือหรือแกปั้ญหาในการปฏิบติัราชการ 

 &.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 (D) ช่วยปกครองบงัคบับัญชา กาํกับดูแล และพฒันาทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ 
เพื�อการบริหารงานและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลกัคุณธรรม 

 (") ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื�อสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ขา้ราชการไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
 (�) ประสานกิจกรรมให้มีการใชท้รัพยากรบุคคลร่วมกนั เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ คุม้ค่า 

และบรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 

 ).  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  

 (D)  ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชง้บประมาณและทรัพยากรของส่วนราชการ 
เพื�อใหก้ารปฏิบติัราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิG ของส่วนราชการ 

 (") จดัทาํแผนและงบประมาณ บริหารโครงการ การจดัหาปัจจยัที�จาํเป็นในการปฏิบติังาน 
ตลอดจนติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการในความรับผิดชอบ เพื�อให้บรรลุ
ภารกิจและวตัถุประสงคข์องส่วนราชการ 

 (�)  ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงานการคลงั และการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
แผน่ดิน เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพและคุม้ค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งหนึ�งมาแลว้ ดงัต่อไปนี�  
1.1 ประเภทบริหาร ระดบัตน้ 
1.2 ประเภทอาํนวยการ ไม่นอ้ยกวา่ " ปี 
1.3 ประเภทอาํนวยการ ไม่น้อยกว่า " ปี หรือตาํแหน่งประเภทอื�นที�ปฏิบัติราชการ

เช่นเดียวกับประเภทอาํนวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า " ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื�อนไขที� ก.พ. กาํหนด 
หรือเคยดาํรงตาํแหน่งขา้งตน้รวมกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ " ปี 

1.4 ตาํแหน่งอย่างอื�นที�เทียบเท่า D.D หรือ D." แลว้แต่กรณี ตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข 
ที� ก.พ. กาํหนด 
 และ 

2. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผ่านการอบรม 
หลักสูตรใด ๆ ที� ก.พ. พิจารณาให้เป็นผูที้�มีคุณสมบติัเสมือนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร 
ระดบัสูงของสาํนกังาน ก.พ. และผา่นการประเมินสมรรถนะหลกัทางการบริหารของสาํนกังาน ก.พ.  

ความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะที�จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

 D.    มีความรู้ความสามารถที�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 ".  มีทกัษะที�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
 �.  มีสมรรถนะที�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง  
 

 

 

ก.พ. กาํหนดวนัที� DD ธนัวาคม พ.ศ. "##D 
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ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี 3 : วนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

ตําแหน�งประเภท   บริหาร 
 
ช่ือสายงาน  บริหาร 
 
ช่ือตําแหน�งในสายงาน  นักบริหาร 
 
ระดับตําแหน�ง    สูง 
 
หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

  บริหารในฐานะหัวหน�าส)วนราชการท่ีมีฐานะเป,นกระทรวง กรม หรือตําแหน)งอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด
เป,นตําแหน)งประเภทบริหารระดับสูง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด�านต)าง ๆ ดังนี้  

 
1. ด�านแผนงาน  

 (1)  กําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ> ความคาดหวังและเป?าหมายความสําเร็จ
ของส)วนราชการ วางกรอบความคิดในภาพรวมและส)วนย)อย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวงหรือกรม 
เพ่ือผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส)วนราชการ 

 (2) กํากับ ติดตาม เร)งรัด การดําเนินงานของส)วนราชการระดับกระทรวงหรือกรมให�เป,นไป 
ตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ>ท่ีกําหนดไว� เพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
ตามท่ีกําหนดไว� 

 

2. ด�านบริหารงาน  

(1) บริหารราชการฐานะหัวหน�าส)วนราชการกระทรวง กรม หรือรองหัวหน�าส)วนราชการ 
ท่ีเทียบเท)าระดับกระทรวง เพ่ือแปลงนโยบายของรัฐบาลเป,นแนวทางและแผนบริหารราชการ หรือแผนกลยุทธ>
การปฏิบัติราชการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

(2) สั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก�ไข ตัดสินใจ 
แก�ปDญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให�คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพ่ือให�ผลการปฏิบัติ
ราชการบรรลุเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีส)วนราชการกําหนดไว�ได� 
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(3) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ หลักเกณฑ>

และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต)าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต)อการเปลี่ยนแปลง 
และตอบสนองต)อความต�องการของประชาชน 

(4) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการต)าง ๆ ตามภารกิจของส)วนราชการ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ภารกิจของรัฐ 

(5) เข�าร)วมประชุมคณะกรรมการต)าง ๆ ตามท่ีได�รับแต)งต้ัง เพ่ือการพิจารณาให�ความเห็น 
หรือการตัดสินใจแก�ปDญหาได�อย)างถูกต�อง  

(6) ประสานงานกับองค>กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู�นําท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�เกิด
ความร)วมมือหรือแก�ปDญหาในการปฏิบัติราชการ  

 
3. ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(1) ปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส)วนราชการ  
เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม  

(2) บริหารทรัพยากรบุคคลของส)วนราชการ เพ่ือสร�างแรงจูงใจให�แก)ข�าราชการได� 
อย)างเป,นธรรม 

 
 4. ด�านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

(1) วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช�งบประมาณและทรัพยากรของส)วนราชการ 
เพ่ือให�การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ�มค)า บรรลุเป?าหมายและผลสัมฤทธิ์ของส)วนราชการ  

(2) บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ)ายเงินแผ)นดินให�เกิดประสิทธิภาพและ
ความคุ�มค)าและเป,นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง  

1. ดํารงตําแหน)งใดตําแหน)งหนึ่ง มาแล�ว  ดังต)อไปนี้ 
1.1 ประเภทบริหาร ระดับสูง 
1.2 ประเภทบริหาร ระดับต�น ไม)น�อยกว)า 1 ปL   
1.3 ประเภทบริหาร ระดับต�น และประเภทอํานวยการ รวมกันไม)น�อยกว)า 3 ปL   
1.4 ประเภทบริหาร ระดับต�น และตําแหน)งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเช)นเดียวกับ

ประเภทอํานวยการ ตามหลักเกณฑ>และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด รวมกันไม)น�อยกว)า 3 ปL 
1.5 ประเภทบริหาร ระดับต�น ประเภทอํานวยการ และตําแหน)งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติ

ราชการเช)นเดียวกับประเภทอํานวยการ ตามหลักเกณฑ>และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด รวมกันไม)น�อยกว)า 3 ปL 



 
1.6 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเคยดํารงตําแหน)งประเภทอํานวยการมาแล�ว

ไม)น�อยกว)า 2 ปL หรือเคยดํารงตําแหน)งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเช)นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแล�ว
ไม)น�อยกว)า 2 ปL ตามหลักเกณฑ>และเง่ื
ไม)น�อยกว)า 2 ปL 

1.7 ตําแหน)งอย)าง
ท่ี ก.พ. กําหนด   

และ 

2. ผ)านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก
ท่ี ก.พ. พิจารณาให� เป,นผู� ท่ี มี คุณสมบัติเสมือนได�ผ)านการฝPกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ของสํานักงาน ก.พ. หากยังไม)เคยผ)านการอบรมหลักสูตรดังกล)าวมาก)อน จะต�องเข�ารับการฝPกอบรมภายใน
ระยะเวลา 1 ปL หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเข�าอบรมได�

ในกรณีท่ีเป,นผู�ดํารงตําแหน)งตาม 
ของสํานักงาน ก.พ.  

 
ความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป0นสําหรับตําแหน�ง

1. มีความรู�ท่ีจําเป,นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง
2. มีทักษะท่ีจําเป,นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง
3. มีสมรรถนะท่ีจําเป,นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง
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ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเคยดํารงตําแหน)งประเภทอํานวยการมาแล�ว
ปL หรือเคยดํารงตําแหน)งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเช)นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแล�ว

ตามหลักเกณฑ>และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด หรือเคยดํารงตําแหน)งข�างต�น

อย)างอ่ืนท่ีเทียบเท)า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 ตามหลักเกณฑ>และเง่ือนไข

ผ)านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. หรือผ)านการอบรมหลักสูตรใด
พิจารณาให� เป,นผู� ท่ี มี คุณสมบัติเสมือนได�ผ)านการฝPกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง

หากยังไม)เคยผ)านการอบรมหลักสูตรดังกล)าวมาก)อน จะต�องเข�ารับการฝPกอบรมภายใน
หรือในโอกาสแรกท่ีสามารถเข�าอบรมได� นับจากวันท่ีได�รับการแต)งต้ังให�ดํารงตําแหน)ง

ในกรณีท่ีเป,นผู�ดํารงตําแหน)งตาม 1.6 หรือ 1.7 ต�องผ)านการประเมินสมรรถนะ

และสมรรถนะท่ีจําเป0นสําหรับตําแหน�ง    

มีความรู�ท่ีจําเป,นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง 
มีทักษะท่ีจําเป,นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง 
มีสมรรถนะท่ีจําเป,นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน)ง 

ก.พ. กําหนดวันท่ี 11 

ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเคยดํารงตําแหน)งประเภทอํานวยการมาแล�ว 
ปL หรือเคยดํารงตําแหน)งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเช)นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแล�ว

กําหนด หรือเคยดํารงตําแหน)งข�างต�น รวมกันมาแล�ว 

ตามหลักเกณฑ>และเง่ือนไข 

หรือผ)านการอบรมหลักสูตรใด ๆ 
พิจารณาให� เป,นผู� ท่ี มี คุณสมบัติเสมือนได�ผ)านการฝPกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 

หากยังไม)เคยผ)านการอบรมหลักสูตรดังกล)าวมาก)อน จะต�องเข�ารับการฝPกอบรมภายใน
นับจากวันท่ีได�รับการแต)งต้ังให�ดํารงตําแหน)ง 

ผ)านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
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