เอกสารแนบทาย 6

ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหารระดับตน)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตําแหนงเลขที่ 3
1. หนาที่ความรับผิดชอบ
1.1 บริหารงานในฐานะรองอธิบดี รับผิดชอบปฏิบัติราชการตามที่ไดรับมอบหมายงาน
ทั้งในดานการบริหารราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และปกครองบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง
และรับผิดชอบราชการต*าง ๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานในหนาที่ของตําแหน*ง
(1) พิ จ ารณาการอนุ ญ าต อนุ มั ติ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ และใหคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า
รับผิดชอบ ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการราชการทั่วไปของกรม ตามที่อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองมอบหมาย
(2) ใหคําแนะนําและพิจารณาเสนอความเห็นต*ออธิบดี ทั้งในส*วนที่เกี่ยวของกับ
นโยบายและการดําเนินงานดานต*าง ๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(3) ปฏิบั ติราชการแทนอธิบดีในการสั่งการ การอนุญ าต การอนุ มัติ การปฏิบั ติ
ราชการหรือการดําเนินการอื่นใดที่อธิบดีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม*ใช*งานนโยบาย
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 ช*วยอธิบดีกําหนดนโยบายวางแผน จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ ควบคุม
ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข ตัดสินป=ญหา ประเมินผลงาน
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําหารือเกี่ยวกับงานดานต*าง ๆ ของส*วนราชการที่ รับ ผิดชอบ
ตามที่รับมอบหมาย
2.3 เขาร*วมประชุมคณะกรรมการต*าง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.4 ช*วยปกครองบังคับบัญชาขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการในกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
2.5 รักษาราชการแทนอธิบดีตามกฎหมายและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
3. ความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่จําเป2นในการปฏิบัติงาน
เป?นผูมีคุณลักษณะเกี่ยวกับความรูความสามารถ และคุณลักษณะต*าง ๆ ที่จําเป?นสําหรับ
การปฏิบัติงานในตําแหน*ง ดังนี้
3.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร (Core Competency)
(1) ความรอบรูในการบริหาร (Business Acumen)
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change)
การริเริ่ม เป? นผูนําในการเปลี่ ยนแปลงต*าง ๆ ที่เป?นประโยชนU ต*อองคUกร
เพื่อใหองคUกรสามารถบรรลุวิสัยทัศนU การใหการสนับสนุนผูอื่นในองคUกรใหนําความคิดริเริ่มที่เป?นประโยชนU
ต*อองคUกรมาปฏิบัติใหเป?นผลสําเร็จ โดยมุ*งเนนการสนับสนุนดานการกําหนดขอบเขต ขั้นตอน และช*วงเวลา
ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง
/-การมี...

-2- การมีจิตมุ*งบริการ (Customer Service Orientation)
ความมุ*งมั่นในการใหบริการ ช*วยเหลือ เสริมสราง และรักษาความสัมพันธU
กั บ ผู รั บ บริ ก าร โดยมุ* งหาความตองการของผู รั บ บริ ก าร กํ า หนดเป[ า หมายและแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
ที่สอดคลองสนองความตองการของผูรับบริการในสถานการณUต*าง ๆ อย*างมีประสิทธิภาพ อย*างต*อเนื่อง
- การวางแผนเชิงกลยุทธU (Strategic Planning)
การสรางแผนการปฏิบัติงานที่มีการระบุเป[าหมาย วัตถุประสงคU กลยุทธU
และแนวทาง การปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เป?นการวางแผนในเชิงกลยุทธUและในระดับปฏิบัติการ
โดยพิจารณาเงื่อนไขของเวลา ทรัพยากร ความสําคัญเร*งด*วน และการคาดการณUถึงป=ญหาและโอกาสที่อาจ
เป?นไปไดดวย
(2) การบริหารอย*างมืออาชีพ (Professional Management)
- การตัดสินใจ (Decision Making)
การดําเนินการอย*างใดอย*างหนึ่ง โดยพิจารณาจากขอมูล โอกาส ป=ญหา
ประเมินทางเลือก และผลลัพธU เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดในสถานการณU นั้น ๆ ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจน
วิเคราะหU แยกแยะ ระบุประเด็นของป=ญหา และตัดสินใจ แกไขป=ญหาไดอย*างรวดเร็ว ทันต*อเหตุการณU
- การคิดเชิงกลยุทธU (Strategic Thinking)
การระบุ กําหนดขอบข*าย และวิเคราะหUป=ญหา สถานการณU โดยใชหลัก
เหตุผลและประสบการณUประกอบกัน เพื่อใหไดขอสรุป การตัดสินใจ แนวทางปฏิบัติ และแนวทางแกไขป=ญหา
ที่เหมาะสม อีกทั้งทําใหเห็นศักยภาพและแนวทางใหม* ๆ
- ความเป?นผูนํา (Leadership)
สรางและประชาสัมพันธUวิสัยทัศนUขององคUกร โนมนาวผูอื่นใหยอมรับและ
มุ*งสู*วิสัยทัศนUขององคUกร ใหการสนับสนุนผูอื่น ทั้งในดานการใหคําแนะนํา และมอบหมายอํานาจหนาที่ใหมี
ความเจริญกาวหนาอย*างมืออาชีพ โดยมุ*งเนนการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองคUกรในดาน
ทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
(3) การบริหารคน (People Management)
- การปรับตัวและความยืดหยุ*น (Adaptability and Flexibility)
การปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหเขากับทุกสถานการณU
บุคคลหรือกลุ*ม ตามความตองการของงานหรือขององคUกร สามารถทําความเขาใจและรับฟ=งขอความคิดเห็น
ในมุมมองที่แตกต*างกัน
- ทักษะในการสื่อสาร (Communication)
ทั ก ษะและศิ ล ปl ในการรั บ รู และจั บ ประเด็ น จากการฟ= ง และการอ* า น
ตลอดจนทักษะในการถ*ายทอดความคิดและโนมนาวผูฟ=งและผูอ*าน โดยการพูด การเขียน และการนําเสนอ
เพื่อใหบรรลุเป[าหมายที่ตองการและไดรับการสนับสนุนเห็นดวยอย*างชัดเจน
- การประสานสัมพันธU (Collaboration)
การทํ า งานร* ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ เอื้ อ ต* อ การทํ า งานในองคU ก ร โดยสราง
ความเคารพความเขาใจซึ่งกันและกัน และสรางความสัมพันธUที่ดีในการทํางาน
(4) การบริหารแบบมุ*งผลสัมฤทธิ์ (Result Driven Management)
- การรับผิดชอบตรวจสอบได (Accountability)
/สํานึก...

-3สํ า นึ ก ในบทบาท หนาที่ มุ* งมั่ น ตั้ งใจ เพื่ อปฏิ บั ติ งานตามการตั ด สิ น ใจ
ใหบรรลุเป[าหมายและปฏิบัติตามขอยืนยันที่ใหกับผูอื่น ในขณะเดียวกันมีความพรอมใหตรวจสอบและพรอม
รับผิดชอบในผลการกระทําและการตัดสินใจ
- การทํางานแบบมุ*งผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result)
การบริหารการปฏิบัติงานใหไดผลสําเร็จทันการณUตามแผนและเป[าหมาย
ที่กําหนดไว เพื่ อใหผลผลิต และการบริการที่ ตอบสนองต*อความคาดหวังของผูที่ เกี่ย วของ (Stakeholders)
ไดอย*างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การบริหารทรัพยากร (Managing Resources)
ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทั้ งภายในและภายนอก
องคUการ (บุคลากร ขอมูลเทคโนโลยี เวลา และทรัพยากรตนทุนอื่น ๆ) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู*ไดอย*าง
เหมาะสม เพื่ อใหสามารถบรรลุเป[าหมายขององคUกร กลุ*ม และบุ คคล โดยสามารถสอดรับ กับความจําเป? น
ของการดําเนินงานตามนโยบาย โดยเฉพาะสมรรถนะหลักทางการบริหาร (Core Competency) ในดานการมี
จิตมุ*งบริการ การบริหารอย*างมืออาชีพ (การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธU ความเป?นผูนํา) ทักษะในการสื่อสาร
การประสานสั มพั น ธU และการบริห ารแบบมุ* งผลสั มฤทธิ์ (ทั้ งการรับ ผิ ด ชอบตรวจสอบได การทํ างานแบบ
มุ*งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารทรัพยากร)
3.2 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในตําแหน*งที่ตองการ (Job Related Competency)
เป?นความรูความสามารถที่จําเป?นสําหรับงานในหนาที่
(1) มี ค วามรู ความเขาใจในปรั ช ญา หลั ก การและวิ ธี ก ารในการพั ฒ นาเมื อ ง
เป?นอย*างดี เพื่อประโยชนUในการกําหนดนโยบาย วางแผน วินิจฉัย สั่งการ นิเทศ และประเมินผลงาน
(2) มี ค วามรู ความเขาใจในระบบการพั ฒ นาเมื อ งเป? น อย* า งดี เพื่ อ ประโยชนU
ในการวางแผน ตรวจสอบ และติดตามงาน
(3) มีความรูความเขาใจในนโยบายการบริห ารราชการของรัฐ บาล ป= ญ หาดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(4) มีความรูความเขาใจในหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน การควบคุม
การเบิกจ*ายเงินของแผ*นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
(5) มี ค วามรู ความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จั ด ระบบงาน
อํานวยการ วินิจฉัยสั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และใหคําแนะนําแกไขป=ญหาต*าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
งานในหนาที่
(6) มีประสบการณUทํางานดานการพัฒนาเมืองมาแลวไม*นอยกว*า 2 ปp
3.3 ความประพฤติ แ ละค* า นิ ย มสรางสรรคU ที่ จํ า เป? น สํ า หรั บ นั ก บริ ห าร ไดแก* การมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน*งหนาที่ และภารกิจของหน*วยงาน ดังนี้
(1) มุ*งประโยชนUของราชการเป?นสําคัญ
(2) ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความอดทน พากเพียร เสียสละ และสามัคคี
(4) มีความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอ*านตามเหตุผลความเป?นจริง
(5) มี ค วามพรอมใหตรวจสอบ และพรอมรั บ ผิ ด ชอบในผลการกระทํ า และ
การตัดสินใจ
/(6) ปฏิบัติ...

-4(6) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเป?นกลาง ไม*ฝ=กใฝrฝrายใด รูจักโอนอ*อนผ*อนตามเหตุผล
ส*งเสริมและเปsดโอกาสใหผูเกี่ยวของ และผูไดรับผลกระทบทั้งในและนอกองคUการ เขามามีส*วนร*วมในการคิด
การกระทํา และการพัฒนา
(7) สรางและมีวิสัยทัศนUร*วม กลาคิด กลาทํา กลาเปลี่ยน กลาตัดสินใจ กลายืนหยัด
เพื่อความถูกตอง
(8) บริหารจัดการโดยมุ*งผลสําเร็จของงานอย*างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด
(9) บริหารจัดการดวยความใสสะอาด ยุติธรรม และเสมอภาค
(10) บริหารงานดวยจิตมุ*งบริการอย*างเป?นมืออาชีพ
3.4 ประวัติการรับราชการ
มีประวัติการทํางานที่มีผลงานที่แสดงใหประจักษUถึงความสําเร็จในดานการบริหาร
จัดการ รวมถึงประวัติที่แสดงถึงความสามารถที่ไดรับเกียรติ ชื่อเสียง และไม*ปรากฏประวัติทางวินัย เป?นตน
3.5 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเป?นต*อการปฏิบัติงาน
(1) เป?นผูมีจรรยาบรรณต*อตนเอง ต*อหน*วยงาน ต*อผูบังคับบัญชา ผูอยู*ใตบังคับ
บัญชา ผูร*วมงาน และจรรยาบรรณต*อประชาชนและสังคม เป?นผูมีวินัย มีคุณธรรม บุคลิกภาพดีเป?นที่เชื่อถือ
และยอมรับ ของขาราชการ ลู กจาง และพนั กงานราชการในกรม มองการณU ไกล สามารถคาดการณU หรื อ
พยากรณU ส ถานการณU ขางหนาไดอย* างมี ห ลักการและเหตุผ ล รวมทั้ งสามารถกํ าหนดกลยุ ทธU และวางแผน
ดําเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดว*าจะเกิดขึ้นทั้งดานที่เป?นผลโดยตรงหรือผลกระทบทางออมได
(2) มีความรูหรือประสบการณUงานดานวิศวกรรมหรือดานการผังเมืองหรือดาน
สถาป=ตยกรรมหรืองานที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคUกร
กองการเจาหนาที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

