ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๗

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
สิ่งที่สงมาดวย ๑. มาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร
๒. คําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด วยมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหน งที่ ก.พ. จัดทํ าตามมาตรา ๔๘ แห งพระราชบั ญญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได กําหนดเรื่ องความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเปนสําหรับตําแหนง เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญไว
และ ก.พ.ไดมีหนังสือตามที่อางถึง แจงมติ ก.พ.เรื่องมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรูความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ประเภท
อํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น
บัดนี้ ก.พ. ไดพิจารณากําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร เพื่อใหสวนราชการใชเปน
แนวทางดําเนินการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
๑. มาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร
๑.๑ มาตรฐานดานความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
ประเภทบริหาร ประกอบดวย
๑.๑.๑ ความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงาน
๑.๑.๒ ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

๒
๑.๒ มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทบริหาร
ประกอบดวย
๑.๒.๑ การใชคอมพิวเตอร
๑.๒.๒ การใชภาษาอังกฤษ
๑.๒.๓ การคํานวณ
๑.๒.๔ การจัดการขอมูล
๑.๓ มาตรฐานดานสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทบริหาร
ประกอบดวย
๑.๓.๑ สมรรถนะหลัก
๑.๓.๒ สมรรถนะทางการบริหาร
ทั้งนี้ ระดับของความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ประเภทบริหาร ไดกําหนดไวปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๑โดยมีรายละเอียดของแตละระดับปรากฏตาม
คําอธิบายรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒
๒. แนวทางดําเนิ นการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงประเภทบริหาร สายงานและระดับตําแหนง ใหสวนราชการศึกษามาตรฐานและคําอธิบาย
รายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แลวดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ ดา นความรูความสามารถ ใหกํ าหนดรายละเอีย ดองคความรู และระดับของ
ความรู ค วามสามารถที่ จํ า เป น สํ าหรั บ การปฏิ บั ติง านในตํ า แหนง ประเภทบริห าร สายงานและระดั บ
ตําแหนง
๒.๒ ดานทักษะ ใหกําหนดรายละเอียด และระดับของทักษะที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทบริหาร สายงานและระดับตําแหนง ทั้งนี้ สวนราชการอาจกําหนดจํานวน
ทักษะเพิ่มขึ้นตามลักษณะงานไดตามความเหมาะสม
๒.๓ ดานสมรรถนะ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนด ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑
ทั้ ง นี้ ส ว นราชการอาจกํ า หนดพฤติ ก รรมบ ง ชี้ หรื อ ตั ว อย า งพฤติ ก รรมของ
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหารเพิ่มเติมจากรายละเอียดความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ เพื่อแสดงสมรรถนะของแตละระดับ โดยใหกําหนดตามบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของตําแหนงประเภทบริหาร สายงานและระดับตําแหนง
๒.๔ สวนราชการอาจกําหนดระดับของความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภทบริหาร สายงานและระดับตําแหนงใหสูงขึ้นตามลักษณะงานไดตาม
ความเหมาะสม

๓
๒.๕ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
การกําหนดรายละเอียดของความรูความสามารถ ทักษะที่จําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงประเภทบริหารใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๒.๖ เมื่อสวนราชการดําเนินการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภทบริหารเสร็จแลว ใหเสนอ อ.ก.พ. กรมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ แลวรายงาน
ให อ.ก.พ. กระทรวง และก.พ. ทราบดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สรางนิทร)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๖๓, ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๖๗, ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๑, ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๗๙
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗

