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ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 : วนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 

ช่ือสายงาน      บริหารงานปกครอง 

ช่ือต าแหน่ง      นกัปกครอง 

ระดับต าแหน่ง    สูง 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

    ปฏิบติังานในฐานะผูว้่าราชการจงัหวดั หรือต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภท
บริหารระดบัสูง และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย    

    โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 

    1. ด้านแผนงาน 
       (1)  วางแผนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และงานบริหารราชการ         
ของจงัหวดั เพื่อควบคุมดูแลการบริหารราชการ และการปฏิบติังานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ     
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
      (2)  ก าหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์  ความคาดหวังและเป้าหมาย    
ความส าเร็จของจงัหวดั วางกรอบความคิดในภาพรวมและส่วนยอ่ย โดยเช่ือมโยงกบัพนัธกิจของจงัหวดั   
กระทรวง และกรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
ของจงัหวดั  
      (3)  ก ากบั ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม
ทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
ก าหนดไว ้
    2. ด้านบริหารงาน 

      (1)  บริหารราชการฐานะผูว้่าราชการจงัหวดั เพื่อแปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทาง
และแผนบริหารราชการ หรือแผนกลยทุธ์การปฏิบติัราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
      (2)  สั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ 
แกปั้ญหา ประเมินผลการปฏิบติังาน และให้ค  าปรึกษาแนะน าการปฏิบติัราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบติั
ราชการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีส่วนราชการก าหนดไวไ้ด ้
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      (3)  ปรับปรุง หรือเสนอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อการปฏิบติัราชการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
      (4)  พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของส่วนราชการในจงัหวดั     
เพื่อผลสัมฤทธ์ิภารกิจของรัฐ 
      (5)  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บแต่งตั้ง เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น 
หรือการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
      (6)  ประสานงานกบัองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดบัผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือหรือแกปั้ญหาในการปฏิบติัราชการของจงัหวดั  

    3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

      (1)  ปกครองบงัคบับญัชา ก ากับดูแล และพฒันาทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการ      
ในจงัหวดั  เพื่อการบริหารงานและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลกัคุณธรรม  
      (2)  บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ             
ไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

    4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

      (1)  วางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชง้บประมาณและทรัพยากรของจงัหวดั   
เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของจงัหวดั 
      (2)  บริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ     
และความคุม้ค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

    1.  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง มาแลว้  ดงัต่อไปน้ี 
      1.1  ประเภทบริหาร ระดบัสูง 
      1.2 ประเภทบริหาร ระดบัตน้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   
      1.3 ประเภทบริหาร ระดบัตน้ และประเภทอ านวยการ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี    
      1.4 ประเภทบริหาร ระดบัตน้ และต าแหน่งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบติัราชการเช่นเดียวกบัประเภท
อ านวยการ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
      1.5 ประเภทบริหาร ระดบัตน้ ประเภทอ านวยการ และต าแหน่งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบติัราชการ
เช่นเดียวกบัประเภทอ านวยการ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
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      1.6 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการมาแล้ว       
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี หรือเคยด ารงต าแหน่งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบติัราชการเช่นเดียวกบัประเภทอ านวยการมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด หรือเคยด ารงต าแหน่งขา้งตน้ รวมกนัมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี   
      1.7 ต าแหน่งอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์         
และเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด    
    และ 
    2.   ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส านักงาน ก.พ. หรือผ่านการอบรม
หลักสูตรนักปกครองระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรใด ๆ ท่ี ก.พ. 
พิจารณาให้ เป็นผู ้ท่ี มี คุณสมบัติ เสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ        
ส านกังาน ก.พ.  หากยงัไม่เคยผา่นการอบรมหลกัสูตรดงักล่าวมาก่อน จะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 

    ในกรณีท่ีเป็นผูด้  ารงต าแหน่งตาม 1.6 หรือ 1.7 ตอ้งผ่านการประเมินสมรรถนะหลกัทางการ
บริหารของส านกังาน ก.พ. 

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

    1.  มีความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่ง 
    2.  มีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่ง 
    3.  มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในต าแหน่ง  
 
 
 

 
ก.พ. ก าหนดวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 


