เอกสารแนบทาย 1
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความรูความสามารถที่ตองการ และคุณสมบัติของ
ตําแหนงรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ตําแหนงเลขที่ : 4
1. หนาที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดี ชวยอธิบดีในการสั่งและ
ปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานตามที่อธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย ดังนี้
1.1 รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลดานการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร-งบประมาณและความ
รวมมือระหวางประเทศ การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบทองถิ่น การสงเสริม สนับสนุน และประสานการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม การพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสรางขององค-กรปกครอง
สวนทองถิ่น การจัดระบบงานและพัฒ นาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรม รวมทั้งการประสานและ
กํากับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร-การพัฒนาระบบราชการไทย
1.2 รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลดานการพัฒนาระบบงบประมาณ การคลัง ระบบบัญชี การพัสดุ
ขององค-กรปกครองสวนทองถิ่น การตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรม การบริหารงานบุคคลของกรม และการดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การ
พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
1.3 รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลดานการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค-กรปกครองสวน
ทองถิ่น การพั ฒ นาทรัพยากรบุ คคลขององค- กรปกครองสวนทองถิ่น และของกรม การพั ฒ นาและจัดระบบ
การศึกษาทองถิ่น การพัฒนามาตรฐานการบริหารงานขององค-กรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งภารกิจการตรวจ
ราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 ดานแผนงาน
2.1.1 กําหนดแนวทางการดํ าเนิ น งานใหสอดคลองกั บ ทิ ศทาง นโยบาย ประเด็น กลยุ ทธความคาดหวังและเป<าหมายความสําเร็จของสวนราชการระดับกรม โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวงหรือ
กรม เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสวนราชการ
2.1.2 กํ า กั บ ติ ด ตาม เรงรั ด การดํ า เนิ น งานของหนวยงานในกรมใหเป= น ไปตามทิ ศ ทาง
แนวนโยบาย กลยุทธ- แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเป<าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2.2 ดานบริหารงาน
2.2.1 ชวยสั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ
แกป@ญหา ประเมินผลการปฏิบัติงานและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพื่อใหผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป<าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สวนรวมกําหนดไวได
2.2.2 ชวยปรั บ ปรุ ง แนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ
หลักเกณฑ-และวิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง และตอบสนองตอความตองการของประชาชน
2.2.3 เสนอความเห็นหรือชวยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจของ
สวนราชการเพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจภาครัฐ
2.2.4 เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งในฐานะหัวหนาสวนราชการ
เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกป@ญหาไดอยางถูกตอง
2.2.5 ประสานงานกับองค-กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิด
ความรวมมือหรือแกป@ญหาในการปฏิบัติราชการ
/ 2.3 ดานบริหาร ...

-22.3 ดานบริหารทรัพยากรบุคคล
2.3.1 ชวยปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสวนราชการเพื่อ
การบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
2.3.2 ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพื่อสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการได
อยางเป=นธรรม
2.4 ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
2.4.1 ชวยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใชงบประมาณและทรัพยากรของ
สวนราชการ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา บรรลุเป<าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
สวนราชการ
2.4.2 ชวยหัวหนาสวนราชการในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจายเงิน
แผนดินใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาและเป=นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
3. ความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่จําเป1นในการปฏิบัติงาน
เป=นผูมีความรูความสามารถ และคุณลักษณะตางๆ ที่จําเป=นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ดังนี้
3.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร (Core Competency)
3.1.1 ความรอบรูในการบริหาร (Business Acumen)
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change)
การริเริ่ม เป= น ผู นํ าในการเปลี่ ย นแปลงตางๆ ที่ เป= น ประโยชน- ต อองค- ก ร เพื่ อให
องค-กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน- การใหการสนับสนุนผูอื่นในองค-กรใหนําความคิดริเริ่มที่เป=นประโยชน-ตอองค-กร
มาปฏิบัติใหเป=นผลสําเร็จ โดยมุงเนนการสนับสนุนดานการกําหนดขอบเขต ขั้นตอน และชวงเวลาที่เหมาะสม
ในการเปลี่ยนแปลง
- การมีจิตมุงบริการ (Customer Service Orientation)
ความมุ งมั่ น ในการใหบริ การ ชวยเหลื อ เสริม สราง และรั กษาความสั มพั น ธ- กั บ
ผูรับบริการ โดยมุงหาความตองการของผูรับบริการ กําหนดเป<าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลอง
สนองความตองการของผูรับบริการในสถานการณ-ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ อยางตอเนื่อง
- การวางแผนเชิงกลยุทธ- (Strategic Planning)
การสรางแผนการปฏิ บั ติ งานที่ มี ก ารระบุ เป< า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค- กลยุ ท ธ- แ ละ
แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ชั ด เจน เพื่ อใหเกิ ด ผลสั มฤทธิ์ เป= น การวางแผนในเชิ งกลยุ ทธ-และในระดั บ ปฏิ บั ติ การ
โดยพิจารณาเงื่อนไขของเวลา ทรัพยากร ความสําคัญเรงดวน และการคาดการณ-ถึงป@ญหาและโอกาสที่อาจ
เป=นไปไดดวย
3.1.2 การบริหารอยางมืออาชีพ (Professional Management)
- การตัดสินใจ (Decision Making)
การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง โดยพิจารณาจากขอมูล โอกาส ป@ญหา ประเมิน
ทางเลือก และผลลัพธ- เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดในสถานการณ- นั้นๆ ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนวิเคราะหแยกแยะ ระบุประเด็นของป@ญหา และติดสินใจ แกไขป@ญหาไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ- การคิดเชิงกลยุทธ- (Strategic Thinking)
การระบุ กําหนดขอบขาย และวิเคราะห-ป@ญหา สถานการณ- โดยใชหลักเหตุผลและ
ประสบการณ-ประกอบกัน เพื่อใหไดขอสรุป การตัดสินใจ แนวทางปฏิบัติ และแนวทางแกไขป@ญหาที่เหมาะสม
อีกทั้งทําใหเห็นศักยภาพและแนวทางใหมๆ
/ - ความเป=นผูนํา…

-3- ความเป=นผูนํา (Leadership)
สรางและประชาสั ม พั น ธ-วิ สั ย ทั ศน- ขององค- ก ร โนมนาวผู อื่ น ใหยอมรับ และมุ งสู
วิสัยทัศน-ขององค-กร ใหการสนับสนุนผูอื่น ทั้งในดานการใหคําแนะนํา และมอบหมายอํานาจหนาที่ใหมีความ
เจริญกาวหนาอยางมืออาชีพ โดยมุงเนนการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค-กรในดานทัศนคติ
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
3.1.3 การบริหารคน (People Management)
- การปรับตัวและความยืดหยุน (Adaptability and Flexibility)
การปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหเขากับทุกสถานการณ- บุคคล
หรือกลุ ม ตามความตองการของงานหรือขององค- กร สามารถทํ าความเขาใจและรับ ฟ@ งขอความคิ ด เห็ น ใน
มุมมองที่แตกตางกัน
- ทักษะในการสื่อสาร (Communication)
ทักษะและศิลปlในการรับรูและจับประเด็นจากการฟ@งและการอาน ตลอดจนทักษะ
ในการถายทอดความคิ ด และโนมนาวผู ฟ@ งและผู อื่ น โดยการพู ด การเขี ย น และการนํ า เสนอเพื่ อใหบรรลุ
เป<าหมายที่ตองการและไดรับการสนับสนุนเห็นดวยอยางชัดเจน
- การประชาสัมพันธ- (Collaboration)
การทํางานรวมกั บบุคคลอื่นที่ เอื้อตอการทํางานในองค-กร โดยสรางความเคารพ
ความเขาใจซึ่งกันและกัน และสรางความสัมพันธ-ที่ดีในการทํางาน
3.1.4 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Driven Management)
- การรับผิดชอบตรวจสอบได (Accountability)
สํ า นึ ก ในบทบาท หนาที่ มุ งมั่ น ตั้ งใจเพื่ อปฏิ บั ติ งานตามการตั ด สิ น ใจใหบรรลุ
เป<าหมายและปฏิบัติตามขอยืนยันที่ใหกับผูอื่น ในขณะเดียวกันมีความพรอมใหตรวจสอบและพรอมรับผิดชอบ
ในผลการกระทําและการตัดสินใจ
- การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result)
การบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง านใหไดผลสํ า เร็ จ ทั น การณ- ต ามแผนและเป< า หมาย
ที่กําหนดไว เพื่ อใหผลผลิต และการบริการที่ ตอบสนองตอความคาดหวังของผูที่ เกี่ย วของ (Stakeholders)
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การบริหารทรัพยากร (Managing Resources)
ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทั้ งภายในและภายนอกองค- ก าร
(บุคลากร ขอมูลเทคโนโลยี เวลา และทรัพยากรตนทุนอื่นๆ) มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูไดอยางเหมาะสม
เพื่ อใหสามารถบรรลุ เป< าหมายขององค- ก ร กลุ ม และบุ ค คล โดนสามารถสอดรับ กั บ ความจํ า เป= น ของการ
ดํ า เนิ น งานตามนโยบาย โดยเฉพาะสมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห าร (Core Competency) ในดานการมี
จิตมุงบริการ การบริหารอยางมืออาชีพ (การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ- ความเป=นผูนํา) ทักษะในการสื่อสาร
การประสานสั มพั น ธ- และการบริห ารแบบมุ งผลสั มฤทธิ์ (ทั้ งการรับ ผิ ด ชอบตรวจสอบได การทํ างานแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ และการบริหารทรัพยากร)
4.2 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนงที่ตองการ (Job Related Competency)
4.2.1 มี ความรูความเขาใจในปรัช ญา หลักการและวิธี การในการพั ฒ นาเมื องเป= น อยางดี
เพื่อประโยชน-ในการกําหนดนโยบาย วางแผน วินิจฉัย สั่งการ นิเทศ และประเมินผลงาน
4.2.2 มีความรูความเขาใจในระบบการพัฒนาเมืองเป=นอยางดี เพื่อประโยชน-ในการวางแผน
ตรวจสอบ และติดตามงาน
/ 4.2.3 มีความรู...

-44.2.3 มีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล ป@ญหาดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
4.2.4 มีความรูความเขาใจในหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน การควบคุม การเบิก
จายเงินของแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับงานในหนาที่
4.2.5 มีความรูความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จั ดระบบงาน อํานวยการ
วินิจฉัยสั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และใหคําแนะนําแกไขป@ญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่
4.2.6 มีประสบการณ-ทํางานดานการพัฒนาเมืองมาแลวไมนอยกวา 2 ปq
4.3 ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคFที่จําเป1นสําหรับนักบริหาร ไดแก การมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ และภารกิจของหนวยงาน ดังนี้
4.3.1 มุงประโยชน-ของทางการเป=นสําคัญ
4.3.2 ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม
4.3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความอดทน พากเพียร เสียสละ และสามัคคี
4.3.4 มีความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอานตามเหตุผลความเป=นจริง
4.3.5 มีความพรอมใหตรวจสอบ และพรอมรับผิดชอบในผลการกระทํา และการตัดสินใจ
4.3.6 ปฏิ บั ติ ห นาที่ ด วยความเป= น กลาง ไมฝ@ ก ใฝs ฝs า ยใด รู จั ก โอนออนผอนตามเหตุ ผ ล
สงเสริมและเปtดโอกาสใหผูเกี่ยวของ และผูไดรับผลกระทบทั้งในและนอกองค-การเขามามีสวนรวมในการคิด
การกระทํา และการพัฒนา
4.3.7 สรางและมีวิสัยทัศน-รวม กลาคิด กลาทํา กลาเปลี่ยน กลาตัดสินใจ กลายืนหยัดเพื่อ
ความถูกตอง
4.3.8 บริหารจัดการโดยมุงผลสําเร็จของงานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
4.3.9 บริหารจัดการดวยความใสสะอาด ยุติธรรม และเสมอภาค
4.3.10 บริหารงานดวยจิตมุงบริการอยางเป=นมืออาชีพ
4.4 ประวัติการรับราชการ
มีประวัติการทํางานที่มีผลงานที่แสดงใหประจักษ- ถึงความสําเร็จในดานการบริห ารจัดการ
รวมถึงประวัติที่แสดงถึงความสามารถที่ไดรับเกียรติ ชื่อเสียง และไมปรากฏประวัติทางวินัย เป=นตน
4.5 คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเป1นตอการปฏิบัติงาน
4.5.1 เป=นผูมีจรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอผูบังคับบัญ ชา ผูอยูใตบังคับบัญชา
ผูรวมงาน และจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม เป=น ผูมีวินัย มีคุณธรรม บุคลิกภาพดีเป=น ที่เชื่อถือและ
ยอมรับของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการในกรม มองการณ-ไกล สามารถคาดการณ-หรือพยากรณสถานการณ-ขางหนาไดอยางมีหลักการและเหตุผล รวมทั้งสามารถกําหนดกลยุทธ- และวางแผนการดําเนินการ
เพื่อรองรับสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งดานที่เป=นผลโดยตรงหรือผลกระทบทางออมได
4.5.2 มีความรูหรือประสบการณ-งานดานที่เกี่ยวกับภารกิจขององค-กร
กองการเจาหนาที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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