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ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 : วนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ต าแหน่งประเภท  บริหาร 

ช่ือสายงาน      บริหารการทูต 

ช่ือต าแหน่งในสายงาน นกับริหารการทูต 

ระดับต าแหน่ง    สูง 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 

    บริหารงานในฐานะเอกอคัรราชทูตท่ีเป็นหัวหน้าสถานเอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผูแ้ทน
ถาวรแห่งประเทศไทยประจ าองค์การสหประชาชาติ หัวหน้าคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองค์การ 
การคา้โลก หรือเอกอคัรราชทูตประจ ากระทรวง หรือต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภท
บริหารระดบัสูง และปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

    โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 
    1.  ด้านแผนงาน 

      (1)  ก าหนดแนวทางการพฒันาระบบงาน แนวทางการปรับกลไกวิธีบริหารราชการ  
ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี ตลอดจนแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์ มาตรการ มาตรฐานในเร่ืองต่าง ๆ  
ในคณะผูแ้ทนในต่างประเทศ เพื่อบริหารให้การปฏิบติังานในส่วนราชการท่ีรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และตอบสนองต่อผลประโยชน์สูงสุด 
ของประเทศชาติและประชาชน 
      (2)  ก ากบั ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนราชการใน กระทรวง 
กรม หรือในกลุ่มภารกิจ หรือในคณะผูแ้ทนในต่างประเทศ ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ  
ผลการด าเนินการ ผลกระทบ และความย ัง่ยืน เพื่อให้ค  าแนะน าปรึกษาหรือแกปั้ญหาให้การด าเนินการ
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้อีกทั้งสรุปผลระดับความส าเร็จและอุปสรรคของแผนงาน เพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
    2.  ด้านบริหารงาน 

      (1)  บงัคบับญัชาขา้ราชการและรับผิดชอบในการบริหารการปฏิบติัราชการตามกฎหมาย
ของไทย และกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ  
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ของคณะผูแ้ทนทางการทูต หรือคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ เพื่ออ านวยการ 
ให้การปฏิบติังานนั้นเกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงและนโยบายของรัฐบาล และเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบควบคุมขา้ราชการประจ า
และก ากบัการท างานของส่วนราชการในสังกดั เพื่ออ านวยการให้การปฏิบติังานมีเอกภาพสอดคลอ้งกนั
ตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไวแ้ละเกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล 
      (2)  ก าหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย ภารกิจและเป้าหมายในการด าเนินงานของคณะผูแ้ทน 
ทางการทูตหรือคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั
ราชการของขา้ราชการในสังกดั 
      (3)  ประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่ออ านวยการให้การปฏิบัติงาน 
ของส่วนราชการในสังกดับรรลุผลสัมฤทธ์ิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
      (4)  ให้ค  าแนะน า แก้ปัญหา หรือตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจหลัก 
ของคณะผูแ้ทนทางการทูต หรือคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีรับผิดชอบ เพื่อให ้
การปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเรียบร้อย 
      (5)  แปลงนโยบายของรัฐบาลเป็นแนวทางและแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบติัราชการ  
ในคณะผูแ้ทนทางการทูต หรือคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารระหว่างประเทศทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว  เพื่อให้การด าเนินงานของคณะผูแ้ทนทางการทูตหรือคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองค์การ 
ระหวา่งประเทศมีทิศทาง และเป้าหมายการท างานท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัแผนงานในระดบักระทรวง และ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      (6)  เป็นผูน้ าในการติดต่อกบัหัวหน้ารัฐบาลและเจา้หน้าท่ีระดบัสูงของหน่วยงานต่าง ๆ 
ของประเทศผูรั้บ เพื่อช้ีแจงอธิบายนโยบายหลกัและแกปั้ญหาดา้นนโยบายส าคญัต่าง ๆ กบัประเทศผูรั้บ 
 
    3.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

      (1)  ก ากับดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักคุณธรรม เพื่อให้เกิด 
ความโปร่งใสเป็นธรรมและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ สั่งสมทกัษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ในภาครัฐ 
      (2)  บ า รุง รักษาขวัญก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการในคณะผู้แทน 
ทางการทูตหรือคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้ขา้ราชการเหล่านั้นเต็มใจ 
ท่ีจะอุทิศตนแก่งานในหนา้ท่ีราชการอยา่งเตม็ก าลงัความรู้ความสามารถและศกัยภาพของตน 
      (3)  บริหารและประเมินผลการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อให้การปฏิบติัราชการ
บรรลุภารกิจหลกัของคณะผูแ้ทนทางการทูต หรือคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ  
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุม้ค่ามากท่ีสุด 
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      (4)  บริหารทรัพยากรบุคคลภายใตก้รอบของกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และ
ธรรมเนียมปฏิบติัระหวา่งประเทศ และกฎหมายของประเทศผูรั้บ 
 
    4.  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

      (1)  ควบคุมการจดัสรรงบประมาณตามท่ีหน่วยงานในสังกดัของคณะผูแ้ทนไดรั้บมาจาก
ภาครัฐ ตลอดจนควบคุมการจดัหาปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังาน ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
ตามแผนงานและโครงการในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดของคณะผู้แทน เพื่อให ้
บรรลุวตัถุประสงคข์องคณะผูแ้ทนทางการทูต หรือคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารระหวา่งประเทศ 
      (2)  วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการในสังกัด 
คณะผูแ้ทน ทั้ งด้านงบประมาณ อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ในการท างาน เพื่อให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพคุม้ค่า และบรรลุเป้าหมายของคณะผูแ้ทนทางการทูตหรือคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ า
องคก์ารระหวา่งประเทศ โดยอาจพิจารณาน างบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรมาด าเนินการและใชจ่้ายร่วมกนั 
      (3)  จดัท าแผนและงบประมาณ รวมทั้งก ากบัดูแลงานจดัท าแผนและงบประมาณ บริหาร
การจดัหาปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและ
โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุภารกิจหลักและวตัถุประสงค์ของคณะผูแ้ทนทางการทูต 
หรือคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ าองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    1.  มีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนกัการทูต  ระดบัปฏิบติัการ  และจะตอ้งปฏิบติัราชการ
เก่ียวกบังานการทูตและการต่างประเทศมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี    และ 
    2.  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงมาแลว้  ดงัต่อไปน้ี 
       2.1  ประเภทบริหาร ระดบัสูง 
       2.2   ประเภทบริหาร ระดบัตน้ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี   
       2.3   ประเภทบริหาร ระดบัตน้ และประเภทอ านวยการ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
       2.4  ประเภทบริหาร ระดับต้น และต าแหน่งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับ
ประเภทอ านวยการ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
       2.5  ประเภทบริหาร ระดับต้น ประเภทอ านวยการ และต าแหน่งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติ
ราชการเช่นเดียวกบัประเภทอ านวยการ ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
       2.6    ต าแหน่งอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า  2.1  หรือ  2.2   หรือ 2.3  แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ ์
และเง่ือนไขท่ี ก.พ. ก าหนด   
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    และ 
    3.  ผา่นการอบรมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงของส านกังาน ก.พ. หรือผา่นการอบรมหลกัสูตร
นักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรใด ๆ ท่ี ก.พ. พิจารณา      
ให้เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส านักงาน ก.พ.     
หากยงัไม่เคยผ่านการอบรมหลกัสูตรดงักล่าวมาก่อน จะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมภายในระยะเวลา 1 ปี   
นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 

    ในกรณีท่ีเป็นผูด้  ารงต าแหน่งตาม 2.6  ตอ้งผ่านการประเมินสมรรถนะหลกัทางการบริหาร 
ของส านกังาน ก.พ. 
 
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

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

 
 
 
 

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


