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ตําแหน�งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต�น) 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ตําแหน�งเลขที่ 3 
 
 1. หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
  1.1 บริหารงานในฐานะรองอธิบดี รับผิดชอบปฏิบัติราชการตามท่ีได�รับมอบหมายงาน
ท้ังในด�านการบริหารราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และปกครองบังคับบัญชาข�าราชการและลูกจ�าง 
และรับผิดชอบราชการต*าง ๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  1.2 งานในหน�าท่ีของตําแหน*ง 
   (1) พิจารณาการอนุญาต อนุ มั ติ วินิจฉัยสั่งการ และให� คําปรึกษาแนะนํา
รับผิดชอบ ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการราชการท่ัวไปของกรม ตามท่ีอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองมอบหมาย 
   (2) ให�คําแนะนําและพิจารณาเสนอความเห็นต*ออธิบดี ท้ังในส*วนท่ีเก่ียวข�องกับ
นโยบายและการดําเนินงานด�านต*าง ๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
   (3) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการหรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีอธิบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง  
หรือมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไม*ใช*งานนโยบาย 
   (4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

 2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  2.1 ช*วยอธิบดีกําหนดนโยบายวางแผน จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ควบคุม
ตรวจสอบ ปรับปรุง แก�ไข ตัดสินป=ญหา ประเมินผลงาน 
  2.2 ให�คําปรึกษาแนะนําหารือเก่ียวกับงานด�านต*าง ๆ ของส*วนราชการท่ีรับผิดชอบ
ตามท่ีรับมอบหมาย 
  2.3 เข�าร*วมประชุมคณะกรรมการต*าง ๆ ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  2.4 ช*วยปกครองบังคับบัญชาข�าราชการ ลูกจ�าง และพนักงานราชการในกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
  2.5 รักษาราชการแทนอธิบดีตามกฎหมายและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
 
 3. ความรู�ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีจําเป2นในการปฏิบัติงาน 
  เป?นผู�มีคุณลักษณะเก่ียวกับความรู�ความสามารถ และคุณลักษณะต*าง ๆ ท่ีจําเป?นสําหรับ
การปฏิบัติงานในตําแหน*ง ดังนี้ 
  3.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร (Core Competency) 
   (1) ความรอบรู�ในการบริหาร (Business Acumen) 
    - การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change) 
     การริเริ่ม เป?นผู�นําในการเปลี่ยนแปลงต*าง ๆ ท่ีเป?นประโยชนUต*อองคUกร  
เพ่ือให�องคUกรสามารถบรรลุวิสัยทัศนU การให�การสนับสนุนผู�อ่ืนในองคUกรให�นําความคิดริเริ่มท่ีเป?นประโยชนU           
ต*อองคUกรมาปฏิบัติให�เป?นผลสําเร็จ โดยมุ*งเน�นการสนับสนุนด�านการกําหนดขอบเขต ข้ันตอน และช*วงเวลา          
ท่ีเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง 
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    - การมีจิตมุ*งบริการ (Customer Service Orientation) 
     ความมุ*งม่ันในการให�บริการ ช*วยเหลือ เสริมสร�าง และรักษาความสัมพันธU
กับผู�รับบริการ โดยมุ*งหาความต�องการของผู�รับบริการ กําหนดเป[าหมายและแนวทางการปฏิบัติงาน                  
ท่ีสอดคล�องสนองความต�องการของผู�รับบริการในสถานการณUต*าง ๆ อย*างมีประสิทธิภาพ อย*างต*อเนื่อง 
    - การวางแผนเชิงกลยุทธU (Strategic Planning) 
     การสร�างแผนการปฏิบัติงานท่ีมีการระบุเป[าหมาย วัตถุประสงคU กลยุทธU
และแนวทาง การปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ เป?นการวางแผนในเชิงกลยุทธUและในระดับปฏิบัติการ  
โดยพิจารณาเง่ือนไขของเวลา ทรัพยากร ความสําคัญเร*งด*วน และการคาดการณUถึงป=ญหาและโอกาสท่ีอาจ
เป?นไปได�ด�วย  
   (2) การบริหารอย*างมืออาชีพ (Professional Management) 
    - การตัดสินใจ (Decision Making) 
     การดําเนินการอย*างใดอย*างหนึ่ง  โดยพิจารณาจากข�อมูล โอกาส ป=ญหา 
ประเมินทางเลือก และผลลัพธU เพ่ือการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดในสถานการณUนั้น ๆ ในเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจน
วิเคราะหU แยกแยะ ระบุประเด็นของป=ญหา และตัดสินใจ แก�ไขป=ญหาได�อย*างรวดเร็ว ทันต*อเหตุการณU 
    - การคิดเชิงกลยุทธU (Strategic Thinking) 
     การระบุ กําหนดขอบข*าย และวิเคราะหUป=ญหา สถานการณU โดยใช�หลัก
เหตุผลและประสบการณUประกอบกัน เพ่ือให�ได�ข�อสรุป การตัดสินใจ แนวทางปฏิบัติ และแนวทางแก�ไขป=ญหา
ท่ีเหมาะสม อีกท้ังทําให�เห็นศักยภาพและแนวทางใหม* ๆ  
    - ความเป?นผู�นํา (Leadership) 
     สร�างและประชาสัมพันธUวิสัยทัศนUขององคUกร โน�มน�าวผู�อ่ืนให�ยอมรับและ
มุ*งสู*วิสัยทัศนUขององคUกร ให�การสนับสนุนผู�อ่ืน ท้ังในด�านการให�คําแนะนํา และมอบหมายอํานาจหน�าท่ีให�มี
ความเจริญก�าวหน�าอย*างมืออาชีพ โดยมุ*งเน�นการพัฒนาท้ังในระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองคUกรในด�าน
ทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
   (3) การบริหารคน (People Management) 
    - การปรับตัวและความยืดหยุ*น (Adaptability and Flexibility) 
     การปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานให�เข�ากับทุกสถานการณU
บุคคลหรือกลุ*ม ตามความต�องการของงานหรือขององคUกร สามารถทําความเข�าใจและรับฟ=งข�อความคิดเห็น 
ในมุมมองท่ีแตกต*างกัน 
    - ทักษะในการสื่อสาร (Communication) 
     ทักษะและศิลปlในการรับรู�และจับประเด็นจากการฟ=งและการอ*าน  
ตลอดจนทักษะในการถ*ายทอดความคิดและโน�มน�าวผู�ฟ=งและผู�อ*าน โดยการพูด การเขียน และการนําเสนอ
เพ่ือให�บรรลุเป[าหมายท่ีต�องการและได�รับการสนับสนุนเห็นด�วยอย*างชัดเจน 
    - การประสานสัมพันธU (Collaboration) 
     การทํางานร*วมกับบุคคลอ่ืนท่ีเอ้ือต*อการทํางานในองคUกร โดยสร�าง            
ความเคารพความเข�าใจซ่ึงกันและกัน และสร�างความสัมพันธUท่ีดีในการทํางาน  
    (4) การบริหารแบบมุ*งผลสัมฤทธิ์ (Result Driven Management) 
    - การรับผิดชอบตรวจสอบได� (Accountability) 
 

/สํานึก... 



- 3 - 
 

     สํานึกในบทบาท หน�าท่ี มุ*งม่ัน ต้ังใจ เพ่ือปฏิบัติงานตามการตัดสินใจ              
ให�บรรลุเป[าหมายและปฏิบัติตามข�อยืนยันท่ีให�กับผู�อ่ืน ในขณะเดียวกันมีความพร�อมให�ตรวจสอบและพร�อม
รับผิดชอบในผลการกระทําและการตัดสินใจ 
    - การทํางานแบบมุ*งผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result) 
     การบริหารการปฏิบัติงานให�ได�ผลสําเร็จทันการณUตามแผนและเป[าหมาย 
ท่ีกําหนดไว� เพ่ือให�ผลผลิตและการบริการท่ีตอบสนองต*อความคาดหวังของผู�ท่ีเก่ียวข�อง (Stakeholders)             
ได�อย*างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    - การบริหารทรัพยากร (Managing Resources) 
     ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก
องคUการ (บุคลากร ข�อมูลเทคโนโลยี เวลา และทรัพยากรต�นทุนอ่ืน ๆ) มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู*ได�อย*าง
เหมาะสม เพ่ือให�สามารถบรรลุเป[าหมายขององคUกร กลุ*ม และบุคคล โดยสามารถสอดรับกับความจําเป?น            
ของการดําเนินงานตามนโยบาย โดยเฉพาะสมรรถนะหลักทางการบริหาร (Core Competency) ในด�านการมี
จิตมุ*งบริการ การบริหารอย*างมืออาชีพ (การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธU ความเป?นผู�นํา) ทักษะในการสื่อสาร 
การประสานสัมพันธU และการบริหารแบบมุ*งผลสัมฤทธิ์ (ท้ังการรับผิดชอบตรวจสอบได� การทํางานแบบ             
มุ*งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารทรัพยากร) 
  3.2 สมรรถนะท่ีเก่ียวข�องกับงานในตําแหน*งท่ีต�องการ (Job Related Competency) 
เป?นความรู�ความสามารถท่ีจําเป?นสําหรับงานในหน�าท่ี 
    (1) มีความรู�ความเข�าใจในปรัชญา หลักการและวิธีการในการพัฒนาเมือง            
เป?นอย*างดี เพ่ือประโยชนUในการกําหนดนโยบาย วางแผน วินิจฉัย สั่งการ นิเทศ และประเมินผลงาน 
   (2) มีความรู�ความเข�าใจในระบบการพัฒนาเมืองเป?นอย*างดี เพ่ือประโยชนU                
ในการวางแผน ตรวจสอบ และติดตามงาน 
   (3) มีความรู�ความเข�าใจในนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล ป=ญหาด�าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   (4) มีความรู�ความเข�าใจในหลักและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน การควบคุม 
การเบิกจ*ายเงินของแผ*นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับงานในหน�าท่ี 
   (5) มีความรู�ความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน 
อํานวยการ วินิจฉัยสั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และให�คําแนะนําแก�ไขป=ญหาต*าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
งานในหน�าท่ี 
   (6) มีประสบการณUทํางานด�านการพัฒนาเมืองมาแล�วไม*น�อยกว*า 2 ปp 
  3.3 ความประพฤติและค*านิยมสร�างสรรคUท่ีจําเป?นสําหรับนักบริหาร ได�แก* การมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหน*งหน�าท่ี และภารกิจของหน*วยงาน ดังนี้ 
   (1) มุ*งประโยชนUของราชการเป?นสําคัญ 
   (2) ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม 
   (3) ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความอดทน พากเพียร เสียสละ และสามัคคี 
   (4) มีความรู�วิชาการ ความรู�ปฏิบัติการ และความรู�คิดอ*านตามเหตุผลความเป?นจริง 
   (5) มีความพร�อมให�ตรวจสอบ และพร�อมรับผิดชอบในผลการกระทํา และ            
การตัดสินใจ 
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   (6) ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป?นกลาง ไม*ฝ=กใฝrฝrายใด รู�จักโอนอ*อนผ*อนตามเหตุผล 
ส*งเสริมและเปsดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�อง และผู�ได�รับผลกระทบท้ังในและนอกองคUการ เข�ามามีส*วนร*วมในการคิด 
การกระทํา และการพัฒนา 
   (7) สร�างและมีวิสัยทัศนUร*วม กล�าคิด กล�าทํา กล�าเปลี่ยน กล�าตัดสินใจ กล�ายืนหยัด 
เพ่ือความถูกต�อง 
   (8) บริหารจัดการโดยมุ*งผลสําเร็จของงานอย*างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด 
   (9) บริหารจัดการด�วยความใสสะอาด ยุติธรรม และเสมอภาค 
    (10) บริหารงานด�วยจิตมุ*งบริการอย*างเป?นมืออาชีพ 
  3.4 ประวัติการรับราชการ 
   มีประวัติการทํางานท่ีมีผลงานท่ีแสดงให�ประจักษUถึงความสําเร็จในด�านการบริหาร
จัดการ รวมถึงประวัติท่ีแสดงถึงความสามารถท่ีได�รับเกียรติ ชื่อเสียง และไม*ปรากฏประวัติทางวินัย เป?นต�น 
  3.5 คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเป?นต*อการปฏิบัติงาน 
   (1)  เป?นผู�มีจรรยาบรรณต*อตนเอง ต*อหน*วยงาน ต*อผู�บังคับบัญชา ผู�อยู*ใต�บังคับ
บัญชา ผู�ร*วมงาน และจรรยาบรรณต*อประชาชนและสังคม เป?นผู�มีวินัย มีคุณธรรม บุคลิกภาพดีเป?นท่ีเชื่อถือ
และยอมรับของข�าราชการ ลูกจ�าง และพนักงานราชการในกรม มองการณUไกล สามารถคาดการณU หรือ
พยากรณUสถานการณUข�างหน�าได�อย*างมีหลักการและเหตุผล รวมท้ังสามารถกําหนดกลยุทธU และวางแผน
ดําเนินการเพ่ือรองรับสิ่งท่ีคาดว*าจะเกิดข้ึนท้ังด�านท่ีเป?นผลโดยตรงหรือผลกระทบทางอ�อมได� 
   (2)  มีความรู�หรือประสบการณUงานด�านวิศวกรรมหรือด�านการผังเมืองหรือด�าน
สถาป=ตยกรรมหรืองานท่ีเก่ียวข�องกับภารกิจขององคUกร 
 

กองการเจ�าหน�าท่ี 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


