เอกสารแนบทาย 2
รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ตําแหนง รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับตน) กรมการปกครอง
ตําแหนงเลขที่ : 3
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูชวยอธิบดีในการกําหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน อํานวยการ
สั่งราชการ ควบคุม ปรับปรุง แกไข ตัดสินป)ญหา ประเมินผลงาน และใหคําปรึกษาแนะนํา หารือ เกี่ยวกับ
งานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่รับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ
ตามที่ ไดรั บ แตงตั้ ง ติ ด ตอประสานงานกั บ หนวยงานและบุ คคลที่ เกี่ ย วของ ชวยปกครองบั งคั บ บั ญ ชา
ขาราชการ และลูกจาง รักษาราชการแทนอธิบดี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานแผนงาน
(1) กําหนดแนวทางการดํ าเนิ น งาน ใหสอดคลองกั บ ทิ ศทาง นโยบาย ประเด็ น กลยุท ธ8
ความคาดหวังและเป9าหมายความสําเร็จของสวนราชการระดับกรม โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวง
หรือกรม เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสวนราชการ
(2) กํ า กั บ ติ ด ตาม เรงรั ด การดํ า เนิ น งานของหนวยงานในกรมใหเปนไปตามทิ ศ ทาง
แนวนโยบาย กลยุ ท ธ8 แผนงาน โครงการ เพื่ อ ใหการดํ า เนิ น งานบรรลุ เป9 า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ต ามที่
กําหนดไว
2. ดานบริหารงาน
(1) ชวยสั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ
แกป)ญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพี่อใหผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป9าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดไวได
(2) ชวยปรั บ ปรุ ง แนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ
หลักเกณฑ8และวิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันตอ
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองตอความตองการของประชาชน
(3) เสนอความเห็ น หรือชวยพิ จารณาอนุมัติ อนุ ญ าต ดํ าเนิ นการตางๆ ตามภารกิจของ
สวนราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ
(4) เขารวมประชุ มคณะกรรมการตางๆ ตามที่ ไดรั บ แตงตั้ งหรือในฐานะผู แทนหั วหนา
สวนราชการ เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกป)ญหาไดอยางถูกตอง
(5) ประสานงานกับองค8กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
ความรวมมือหรือแกป)ญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ชวยปกครองบั งคั บ บั ญ ชา กํ า กั บ ดู แล และพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลในสวนราชการ
เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
(2) ชวยบริห ารทรัพยากรบุ คคลของสวนราชการ เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการได
อยางเปนธรรม
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-24. ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) ชวยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรของ
สวนราชการ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา บรรลุเป9าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของสวนราชการ
(2) ชวยหัวหนาสวนราชการในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจายเงิน
แผนดินใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาและเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่จําเป3นในการปฏิบัติงาน
เปนผูมีคุณลักษณะเกี่ยวกับความรูความสามารถ หรือประสบการณ8งานที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
องค8กร และคุณลักษณะตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี
หรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑ8วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรค8พัฒ นาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป9าหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
(2) บริการที่ดี (Service Mind) ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการ
ตอประชาชนขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(3) การสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ (Expertise) มี ค วามสนใจใฝ\ รู สั่ งสม ความรู
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
จนสามารถประยุกต8ใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) การดํารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการ
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ
(5) การทํางานเปนทีม (Teamwork) ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งของทีม
หนวยงาน หรื อสวนราชการ โดยผู ปฏิ บั ติ มี ฐานะเปนสมาชิ ก ไมจํ าเปนตองมี ฐ านะหั วหนาที ม รวมทั้ ง
ความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
2. สมรรถนะทางการบริหาร
(1) สภาวะผูนํา (Leadership) ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนําของกลุม
กําหนด ทิ ศทาง เป9 าหมาย วิธีการทํ างาน ใหที มปฏิ บั ติงานไดอยางราบรื่น เต็ มประสิทธิภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงค8ของสวนราชการ
(2) วิสัยทัศน8 (Visioning) ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเป9าหมายการทํางานที่
ชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค8
(3) การวางกลยุทธ8ภาครัฐ (Strategic Orientation) ความเขาใจวิสัยทัศน8และนโยบายภาครัฐ
และสามารถนํามาประยุกต8ใชในการกําหนดกลยุทธ8ของสวนราชการได
(4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) ความสามารถในการกระตุน หรือ
ผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน8 รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดําเนินการ
ใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
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-3(5) การควบคุ มตนเอง (Self Control) ความสามารถในการควบคุ มอารมณ8 และพฤติ กรรม
ในสถานการณ8 ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญ หนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน
รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณ8ที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง
(6) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) ความตั้งใจ
ที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะ สามารถมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได
กองการเจาหนาที่
กรมการปกครอง
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