เอกสารแนบทาย 1
ลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบ (Job Description)
ตําแหน/ง ผูช/วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหาร ระดับตน)
ตําแหน/งเลขที่ : 23
ส/วนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝ)าย/งาน
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย
นักบริหาร
ประเภทบริหาร ระดับตน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเภทบริหาร ระดับสูง

ส/วนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อแบงเบาภารกิจของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทําหนาที่การสั่งการ การกํากับดูแล ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ไดแก กองการตางประเทศ (งานชายแดน ผูอพยพ และงานดานความมั่นคง) สํานักงาน ศอ.บต.
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย7ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย งานดานกิจการพิเศษ การแกไขป8ญหา
ในพื้ น ที่ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต งานตามโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ และงานของสํ า นั ก บริ ห าร
ยุทธศาสตร7กลุมจังหวัด (OSM) รวมทั้งการประสานราชการทั่วไปตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุเป>าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
ส/วนที่ 3 หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ดานการวางแผน
๑. ชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการกําหนดแนวทางการดําเนิน งานดานกิ จการตางประเทศที่
เกี่ยวของกับงานชายแดน ผูอพยพ และงานดานความมั่นคง รวมทั้งงานที่เกี่ยวของกับจังหวัดชายแดนภาคใต
อาทิ การดําเนินการเพื่อสนับสนุนงานชายแดน งานป8ญหาเสนเขตแดน งานเปBด-ปBดดานชายแดน งานพัฒนา
ดานชายแดน งานพัฒ นาพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวง
มหาดไทย เปHนตน
2. ชวยปลั ดกระทรวงมหาดไทยในการกําหนดแนวทางการดํ าเนิ น งานเพื่ อสนั บ สนุ น ภารกิ จของ
สํานักงาน ศอ.บต. ในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการรักษาความ
สงบเรียบรอย งานขาวกรอง งานดานมวลชนของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต งานติดตาม
และประสานงานขาว รวมถึงงานตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ
4. ชวยปลัด กระทรวงมหาดไทยในการกํ าหนดแนวทางการดํ าเนิ น การเพื่ อสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น
ภารกิจที่เกี่ยวของกับการแกไขป8ญหา การรักษาความมั่นคงและสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งมิติ
ในเชิงนโยบายและแผน เชิงยุทธศาสตร7 การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในภารกิจที่เกี่ยวของกับ
กระทรวงมหาดไทย
/ 5. ชวยปลัดกระทรวง...

-25. ชวยปลั ด กระทรวงมหาดไทยในการกํ า หนดแนวทางการบู ร ณาการแผนและดํ า เนิ น การตาม
แผนงานและโครงการ ในระดับกระทรวง กับ ศอ.บต. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขป8ญหาตามยุทธศาสตร7ดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
6. ชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่อสนับสนุนงานประสานการ
ดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสตางๆ
7. ชวยปลัด กระทรวงมหาดไทยในการกําหนดแนวทางการดํ าเนิ น การเพื่ อสนับ สนุ น ภารกิจของ
สํานักบริหารยุทธศาสตร7กลุมจังหวัด (OSM) ในดานการบริหารจัดการภายในหนวยงาน ยกเวนงานดานการจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปSของกลุมจังหวัด การจัดทําคําของบประมาณของกลุมจังหวัด
ข. ดานบริหารงาน
8. ชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารและประสานราชการทั่วไปตามที่ไดรับมอบหมาย
9. ชวยปลั ด กระทรวงมหาดไทยในการกํ ากั บ ดู แ ลและใหคํ า ปรึ กษาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับงานดานกิจการตางประเทศ (งานชายแดน ผูอพยพ และ
งานดานความมั่นคง) งานดานการขาว งานดานกิจการพิเศษ การแกไขป8ญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
การดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริและโครงการพิเศษ รวมทั้งงานของสํานักบริหารยุทธศาสตร7กลุมจังหวัด
(OSM) เพื่อใหบรรลุเป>าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง และผลักดันนโยบายการแกไขป8ญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตไปสูการปฏิบัติ
10. ชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการกํากับดูแล ตรวจสอบเรงรัด ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวของกับงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และประสาน
การบริหารราชการของจังหวัดและอําเภอ แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
11. เขารวมประชุมคณะกรรมการ/อนุ กรรมการที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อพิจารณา
ใหความเห็น ขอสังเกต คําแนะนํา หรือการตัดสินใจแกไขป8ญหาไดอยางถูกตอง
๑2. ประสานงานกั บ หนวยงานที่ เกี่ ยวของเพื่ อสรางความรวมมือ และขั บ เคลื่ อนการดํ าเนิ น การ
ใหเปHนไปตามวัตถุประสงค7
ค. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑3. ชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบังคับบัญชา กํากับดูแล บริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ดวยความโปรงใส ตามหลักคุณธรรม
14. ชวยเสนอแนะ ใหขอสังเกตเกี่ยวกับทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการ/หนวยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยตามที่ไดรับมอบหมาย
15. ชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
สรางเปHนแรงจูงใจใหแกขาราชการและบุคลากร อยางเหมาะสมและเปHนธรรม
ง. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
16. ชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณ
และทรัพยากรของหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและ
ความคุมคา บรรลุเป>าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงมหาดไทย
17. ชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการกํากับดูแลการจัดทําแผนงาน/โครงการ รวมถึงงบประมาณ
ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุตามเป>าประสงค7ของกระทรวงมหาดไทย
18. ชวยปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารงาน กลั่นกรอง และกํากับดูแลการเบิกจายตามที่
ไดรับมอบหมาย ใหเกิดประสิทธิภาพและคุมคาและเปHนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
/ ส/วนที่ 4 ...

-3ส/วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเปDนในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนด
ส/วนที่ 5 ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปDนในตําแหน/งงาน
ก. ความรูความสามารถที่จําเปDนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน/ง
ข. ทักษะที่จําเปDนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน/ง
ค. สมรรถนะที่จําเปDนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน/ง
(1) สมรรถนะหลัก
7. การมุงผลสัมฤทธิ์
8. การบริการที่ดี
9. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
10. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
11. การทํางานเปHนทีม
(2) สมรรถนะทางการบริหาร
12. สภาวะผูนํา
13. วิสัยทัศน7
14. การวางกลยุทธ7ภาครัฐ
15. การควบคุมตนเอง
16. การสอนงานและมอบหมายงาน
กองการเจาหนาที่
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

