เอกสารแนบทาย 4
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รองอธิบดี
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บริหารตน
สังกัด
กรมที่ดิน
1. หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
เปนผูชวยอธิบดีในการกําหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ควบคุม ตรวจสอบ
ปรับปรุง แกไข ตัด สินป' ญ หา ประเมิน ผลงาน และใหคํ าปรึกษาหารือ แนะนํ าเกี่ยวกับ งานดานตาง ๆ ของ
สวนราชการที่รับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง ติดตอ
ประสานงานกั บ หนวยงานและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วของ ชวยปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาขาราชการและลู ก จาง
รักษาราชการแทนอธิบดี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ชวยอธิ บ ดี ในการบริห ารยุ ท ธศาสตร7 และบริห ารราชการใหเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
รวมทั้งปฏิบัติราชการแทนอธิบดีตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 รวมกําหนดวิสัยทัศน7และนโยบาย และรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล การพัฒนาบุคลากร การบริหารงบประมาณ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงานดานที่ดิน
2.3 รวมกําหนดเป=าหมาย กลยุทธ7 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเป=าหมายและวิธีวัดผลการทํางานตามระบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ในสวนงานที่รับผิดชอบ
2.4 กํากับ ติดตาม เรงรัด ดูแลการดําเนินงานของหนวยงานในความรับ ผิดชอบใหเปนไปตามทิศทาง
แนวนโยบาย กลยุทธ7 แผนงาน โครงการที่กําหนด
2.5 ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยอธิบดีในการสั่งการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง
แกไข ตัดสินป'ญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการแกหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายใหบรรลุเป=าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2.6 เปนผู ชวยอธิ บ ดี ในการปรั บ ปรุ งแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั งคั บ
หลักเกณฑ7และวิธีการปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.7 เสนอความเห็นหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจของกรมใหสัมฤทธิ์ผล
2.8 คิด คน ริเริ่ม สงเสริมและสนั บ สนุ น ใหเกิ ด นวั ตกรรมใหม ๆ ในการปฏิ บั ติ งานใหพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
อยางเหมาะสมสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
2.9 เปนผูชวยอธิบดีในการวางแผน ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ การใชงบประมาณและทรัพยากร
ใหคุมคา เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป=าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกรมที่ดิน
2.10 เปนผูชวยอธิบดีในการบริหารการคลังและควบคุมการเบิกจายเงินแผนดินใหเกิดประสิทธิภาพ คุมคา
และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2.11 ชวยปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม กํากับ ดูแล บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามแนวทางการบริหารราชการแนวใหม
2.12 เขารวมประชุ มคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ ไดรับ แตงตั้ งหรือในฐานะผู แทนหั วหนาสวนราชการ
เพื่อพิจารณาใหความเห็น หรือตัดสินใจแกป'ญหาไดอยางถูกตอง
2.13 ประสานงานกับองค7กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือ
หรือแกป'ญหาในการปฏิบัติราชการ
2.14 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

-23. ความรูความสามารถ สมรรถนะที่จําเป/นสําหรับตําแหนง และคุณลักษณะอื่น ๆ
3.1 ความรูความสามารถ
(1) มีความรูความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับงานในภารกิจของกรมที่ดิน
(2) มี ค วามรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายตางๆ ที่ เกี่ ย วของกั บ การปฏิ บั ติ งาน เชน กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน และ
กฎหมายกฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการบริหารงานของกรมที่ดิน
(3) มี ความรูความเขาใจในนโยบาย ยุ ท ธศาสตร7 และแผนงานดานตางๆ ของรั ฐบาล กระทรวง
กรมที่สังกัด
(4) มี ความรูความสามารถในการริเริ่ มและปรั บ ปรุงแกไขการบริห ารราชการใหเกิ ด ผลลั พธ7 และ
มีความทันสมัยอยูเสมอ
(5) มีความสามารถในการบริหารเปลี่ยนแปลง เปนผูนํ าการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เปนประโยชน7
ตอองค7การ สนับสนุนผูอื่นในองค7การใหนําความคิดริเริ่มที่เปนประโยชน7ตอองค7การมาปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ
(6) มีความสามารถในการประสานสัมพันธ7 ทํางานรวมกับบุคคลอื่นที่เอื้อตอการทํางานในองค7การ
โดยสรางความเคารพ ความเขาใจซึ่งกันและกัน และสรางความสัมพันธ7ที่ดีในการทํางาน
3.2 สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ : ความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่เกินมาตรฐานที่กําหนดไว สามารถสรางสรรค7
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานดานทะเบียนและรังวัดที่ดิน
(2) บริการที่ดี : ความตั้งใจ และความพยายามในการใหบริการที่ถูกตอง และเปนธรรมอยางเต็มใจ
(3) การสั่ งสมความเชี่ ย วชาญในงานอาชี พ : ความสนใจใฝP รู และสามารถประยุ กต7 ใชความรูเชิ ง
วิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานดานทะเบียนและรังวัดที่ดิน ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน7
สูงสุด
(4) การยึด มั่น ในความถูกตองชอบธรรม และจริย ธรรม : การดํ ารงตน และประพฤติ ป ฏิ บัติ อยาง
ถูกตอง เหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการกรมที่ดิน
(5) การทํางานเปนทีม : ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น โดยปฏิบัติงานในฐานะเปนหัวหนาทีม
สามารถสราง รักษาสัมพันธภาพ และขวัญกําลังใจ ใหกับขาราชการในกรมที่ดินได
(6) สภาวะผูนํา : มีความตั้งใจในการเปนผูนํากลุม กําหนดทิศทาง เป=าหมาย วิธีการทํางาน ใหขาราชการ
ในกรมที่ดินปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค7ตามที่ตั้งใจไว
(7) วิ สั ย ทั ศ น7 : กํ า หนดทิ ศทาง ภารกิ จ และเป= าหมายการทํ างานที่ ชั ดเจนและสรางความรวมแรง
รวมใจเพื่อใหภารกิจของกรมที่ดินบรรลุวัตถุประสงค7
(8) การวางกลยุ ท ธ7 ภ าครั ฐ : เขาใจวิ สั ย ทั ศ น7 ข องกรมที่ ดิ น นโยบายภาครั ฐ และสามารถนํ า มา
ประยุกต7ใชในการกําหนดกลยุทธ7ของกรมที่ดินได
(9) ศั ก ยภาพเพื่ อนํ า การเปลี่ ย นแปลง : ความสามารถในการกระตุ น หรื อ ผลั ก ดั น กรมที่ ดิ น ไปสู
การปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน7
(10) การควบคุ ม ตนเอง : ความสามารถในการควบคุ ม อารมณ7 แ ละพฤติ ก รรมในสถานการณ7
ที่อาจจะถูกยั่วยุหรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทน
อดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณ7ที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง
(11) การสอนงานและการมอบหมายงาน : ความตั้งใจในการสงเสริมการเรียนรู หรือพัฒนาขาราชการ
กรมที่ดิน จนสามารถมอบอํานาจใหผูนั้นตัดสินใจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยอิสระ

-33.3 คุณลักษณะอื่น ๆ
(1) มีทักษะการใชคอมพิวเตอร7
(2) มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ
(3) มีทักษะการคํานวณ
(4) มีทักษะการจัดการขอมูล
(5) มีทักษะการติดตามประเมินโครงการ
กองการเจาหนาที่
กรมที่ดิน

