
 

หน�าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ
ตําแหน�งนายอําเภอ (ประเภทอํานวยการ ระดับสูง) 

............................ 

หน�าที่และความรับผิดชอบ 
 บริหารงานในฐานะหัวหนาหน�วยงานที่สูงกว�ากอง ซ่ึงมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมกํากับงาน
ดานการปกครอง ซึ่งเป%นงานหลักตามอํานาจหนาที่ของส�วนราชการหรือหน�วยงานที่มีขนาดสูงกว�ากอง มีขอบเขต
เน้ือหาของงานหลากหลาย และมีข้ันตอนการทํางานที่ยุ�งยาก ซับซอนมากเป%นพิเศษ โดยปกครองบังคับบัญชา
ขาราชการและลูกจางตามที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหนาที่ในการกําหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน การติดต�อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย 
ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขป3ญหาขอขัดของ 
ในการปฏิบัติงานในหน�วยงานที่รับผิดชอบ และยังอาจปฏิบัติงานอย�างใดอย�างหน่ึงหรือหลายอย�าง เช�น ศึกษา 
วิเคราะห4 วิจัย เพื่อเสนอแนะแนวทางในดานการปกครอง การบริหารราชการอําเภอ กํากับดูแล ส�งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค4กรปกครองส�วนทองถ่ิน รับผิดชอบดูแลภารกิจทั้งปวงที่เก่ียวของ 
เพื่อผลประโยชน4สุขและความสงบสุขใหกับประชาชนในพื้นที่ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก�เจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบป3ญหาช้ีแจงเรื่องต�าง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขาร�วมประชุมคณะกรรมการต�าง ๆ ที่ไดรับแต�งตั้ง 
เป%นผูแทนของส�วนราชการหรือรัฐบาลในการร�วมประชุมเจรจาป3ญหาต�าง ๆ เก่ียวกับงานดานการปกครองทั้งในประเทศ
และต�างประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังน้ี 
 1) ด�านแผนงาน 
 (1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเป<าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน�วยงาน 
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธ4ของส�วนราชการที่สังกัด 
 (2) บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ� กิจกรรม เพื่อใหเป%นไปตามเป<าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของ
หน�วยงานตามที่กําหนด 
 (3) ติดตาม เร�งรัด การดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ�งยาก ซับซอนมาก  
ใหเป%นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดําเนินงาน เพื่อให
เป%นไปตามเป<าหมายและผลสัมฤทธ์ิของหน�วยงานตามที่กําหนด 
 2) ด�านบริหารงาน 
 (1) กําหนดกลยุทธ4 ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน�วยงาน เพื่อเป%นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของเจาหนาที่ในหน�วยงานที่รับผิดชอบ 
 (2) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องต�าง ๆ ที่เก่ียวของกับ
ภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน�วยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเป<าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 (3) วินิจฉัย ส่ังการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นป3ญหา ซึ่งตอง
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดําเนินการต�าง ๆ ตามภารกิจที่หน�วยงานรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเป<าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 (4) ติดต�อประสานงานกับหน�วยงานหรือองค4กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวของ เพื่อความร�วมมือ 
หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเป%นประโยชน4ต�อประชาชนผูรับบริการ 
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 (5) ช้ีแจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานต�าง ๆ 
ที่ไดรับแต�งต้ัง หรือเวทีเจรจาต�าง ๆ ในระดับหน�วยงานหรือองค4กรทั้งในประเทศและต�างประเทศ ในฐานะเป%น 
ผูมีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน4ของราชการและประเทศชาติ 
 3) ด�านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (1) จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหน�วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมค�า 
 (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงค4ของหน�วยงานและบรรลุเป<าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 (3) ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด
ความสามารถ ประสิทธิภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
 (4) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม� ๆ หรือกลยุทธ4ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา
เจาหนาที่ผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 4) ด�านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 (1) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหน�วยงานที่ตองรับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเป%นไปตามเป<าหมายของส�วนราชการ 
 (2) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณจํานวนมาก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมค�า 
และเป%นไปตามเป<าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 

ความรู�ความสามารถ และคุณลักษณะที่จําเป0นในการปฏิบัติงาน 
 เป%นผูมีคุณลักษณะเก่ียวกับความรูความสามารถ หรือประสบการณ4งานที่เก่ียวของกับภารกิจขององค4กร 
และคุณลักษณะต�าง ๆ ที่จําเป%นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง ดังน้ี 
 1. สมรรถนะหลัก 
 1.1 การมุ�งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) ความมุ�งมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือให
เกินมาตรฐานที่มีอยู� โดยมาตรฐานน้ีอาจเป%นผลการปฏิบัติงานที่ผ�านมาของตนเอง หรือเกณฑ4วัดผลสัมฤทธ์ิที่ 
ส�วนราชการกําหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรค4พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป<าหมาย
ที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไม�เคยมีผูใดสามารถกระทําไดมาก�อน 
 1.2 บริการที่ดี (Service Mind) ความต้ังใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการต�อ
ประชาชนขาราชการ หรือหน�วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 1.3 การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) มีความสนใจใฝ]รู ส่ังสม ความรูความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอย�างต�อเน่ือง จนสามารถประยุกต4ใช
ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีต�างๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 1.4 การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติ
อย�างถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรี
แห�งความเป%นขาราชการ 
 1.5 การทํางานเป%นทีม (Teamwork) ความตั้งใจที่จะทํางานร�วมกับผูอ่ืน เป%นส�วนหน่ึงของทีม หน�วยงาน 
หรือส�วนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเป%นสมาชิก ไม�จําเป%นตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสราง
และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
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 2. สมรรถนะทางการบริหาร 
 2.1 สภาวะผูนํา (Leadership) ความสามารถ หรือความต้ังใจที่จะรับบทในการเป%นผูนําของกลุ�ม 
กําหนด ทิศทาง เป<าหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอย�างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค4
ของส�วนราชการ 
 2.2 วิสัยทัศน4 (Visioning) ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป<าหมายการทํางานที่ชัดเจน
และความสามารถในการสรางความร�วมแรงร�วมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค4 
 2.3 การวางกลยุทธ4ภาครัฐ (Strategic Orientation) ความเขาใจวิสัยทัศน4และนโยบายภาครัฐและ
สามารถนํามาประยุกต4ใชในการกําหนดกลยุทธ4ของส�วนราชการได 
 2.4 ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปล่ียน (Change Leadership) ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดัน
หน�วยงานไปสู�การปรับเปล่ียนที่เป%นประโยชน4 รวมถึงการส่ือสารใหผูอ่ืนรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปล่ียนน้ัน
เกิดข้ึนจริง 
 2.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) ความสามารถในการควบคุมอารมณ4และพฤติกรรมในสถานการณ4
ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความไม�เป%นมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกล้ัน
เมื่ออยู�ในสถานการณ4ที่ก�อความเครียดอย�างต�อเน่ือง 
 2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) ความต้ังใจที่จะส�งเสริม
การเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เช่ือม่ันว�าจะ สามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให 
ผูน้ันมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได 
 3. สมรรถนะประจํากลุ�มงาน 
 3.1 การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) การเล็งเห็นป3ญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับ
ป3ญหาน้ันโดยอาจไม�มีใครรองขอ และอย�างไม�ย�อทอ หรือใชโอกาสน้ันใหเกิดประโยชน4ต�องาน ตลอดจนการคิดริเร่ิม
สรางสรรค4ใหม�ๆ เก่ียวกับงานดวย เพื่อแกป3ญหา ป<องกันป3ญหา หรือสรางโอกาสดวย 
 3.2 การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) ความใส�ใจที่จะปฏิบัติงานให
ถูกตอง ครบถวน มุ�งเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่ และลดขอบกพร�องที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม 
ตรวจสอบการทํางานหรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกตองของกระบวนงาน 
 3.3 ศิลปะการส่ือสารจูงใจ (Communication & Influencing) ความสามารถที่จะส่ือความดวยการเขียน 
พูด โดยใชส่ือต�างๆ เพื่อใหผูอ่ืนเขาใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 
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