
 

 

หน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ความรู�ความสามารถท่ีต�องการ และคุณสมบัติของ 

ตําแหน�งรองอธิบดีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ตําแหน�งเลขท่ี 2 และ 3 
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  

 
1. หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
    รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาข�าราชการรองจากอธิบดี ช�วยอธิบดีในการสั่งและ

ปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย ดังนี้ 
    1.1 รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลด�านการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตร-งบประมาณและความร�วมมือ

ระหว�างประเทศ การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท�องถ่ิน การดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบ
ท�องถ่ิน การส�งเสริม สนับสนุน และประสานการบริหารจัดการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล�อมและการมีส�วนร�วม การพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร�างขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
การจัดระบบงานและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกรม รวมท้ังการประสานและกํากับ 
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร-การพัฒนาระบบราชการไทย 

 1.2 รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลด�านการพัฒนาระบบงบประมาณ การคลัง ระบบบัญชี การพัสดุ
ขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน การตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท�องถ่ิน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรม การบริหารงานบุคคลของกรม และการดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ 
อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของกรม 

 1.3 รับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลด�านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค-กรปกครอง 
ส�วนท�องถ่ิน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินและของกรม การพัฒนาและจัดระบบ
การศึกษาท�องถ่ิน การพัฒนามาตรฐานการบริหารงานขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังภารกิจการตรวจ
ราชการของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
    2.1 ด�านแผนงาน 
  2.1.1 กําหนดแนวทางการดําเนินงานให�สอดคล�องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ- 

ความคาดหวังและเป<าหมายความสําเร็จของส�วนราชการระดับกรม โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวงหรือ
กรม เพ่ือผลักดันให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส�วนราชการ 

  2.1.2 กํากับ ติดตาม เร�งรัดการดําเนินงานของหน�วยงานในกรมให�เป=นไปตามทิศทาง 
แนวนโยบาย กลยุทธ- แผนงาน โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุเป<าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว� 

    2.2 ด�านบริหารงาน 
  2.2.1 ช�วยสั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก�ไข ตัดสินใจ

แก�ป@ญหา ประเมินผลการปฏิบัติงานและให�คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพ่ือให�ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป<าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีส�วนราชการกําหนดไว�ได� 

  2.2.2 ช�วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ 
หลักเกณฑ-และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต�าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต�อ 
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต�อความต�องการของประชาชน 

  2.2.3 เสนอความเห็นหรือช�วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการต�าง ๆ ตามภารกิจของ
ส�วนราชการเพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจภาครัฐ 
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  2.2.4 เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการต�าง ๆ ตามท่ีได�รับแต�งต้ังในฐานะหัวหน�าส�วนราชการ 
เพ่ือการพิจารณาให�ความเห็น หรือการตัดสินใจแก�ป@ญหาได�อย�างถูกต�อง 

  2.2.5 ประสานงานกับองค-กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู�นําท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�เกิด
ความร�วมมือหรือแก�ป@ญหาในการปฏิบัติราชการ 
 2.3 ด�านบริหารทรัพยากรบุคคล 

  2.3.1 ช�วยปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส�วนราชการเพ่ือ
การบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 

  2.3.2 ช�วยบริหารทรัพยากรบุคคลของส�วนราชการ เพื่อสร�างแรงจูงใจให�แก�ข�าราชการ
ได�อย�างเป=นธรรม 
 2.4 ด�านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

  2.4.1 ช�วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช�งบประมาณและทรัพยากรของ
ส�วนราชการ เพ่ือให�การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ�มค�า บรรลุเป<าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
ส�วนราชการ 

  2.4.2 ช�วยหัวหน�าส�วนราชการในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ�ายเงิน
แผ�นดินให�เกิดประสิทธิภาพและความคุ�มค�าและเป=นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง 

3. คุณสมบัติผู�สมัคร  
    ผู�สมัครเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 
 3.1 เป=นข�าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ 
 3.2 ดํารงตําแหน�งใดตําแหน�งหนึ่งมาแล�ว ดังต�อไปนี้ 
  3.2.1 ประเภทบริหาร ระดับต�น  
  3.2.2 ประเภทอํานวยการ ไม�น�อยกว�า 2 ปG 
  3.2.3 ประเภทอํานวยการ ไม�น�อยกว�า 2 ปG หรือตําแหน�งประเภทอ่ืนท่ีปฏิบัติราชการ

เช�นเดียวกับประเภทอํานวยการมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปG ตามหลักเกณฑ-และวิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด 
หรือเคยดํารงตําแหน�งข�างต�นรวมกันมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปG  

 และ 
 3.3 ต�องมีประสบการณ-ในการดํารงตําแหน�งใดตําแหน�งหนึ่งมาแล�ว ดังนี้ 
  3.3.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ในตําแหน�งหัวหน�าส�วนราชการในราชการบริหาร

ส�วนกลาง อธิการวิทยาลัย ผู�ตรวจราชการกรม หรือหัวหน�าส�วนราชการประจําจังหวัดหรือตําแหน�งท่ีเรียกชื่อ
อย�างอ่ืนท่ีเทียบเท�ากัน 

  3.3.2 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
 และ 
 3.4 ผ�านการฝIกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 
  3.4.1 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. 
  3.4.2 หลักสูตรท่ี ก.พ. พิจารณาให�เป=นผู�มีคุณสมบัติเสมือนได�ผ�านการฝIกอบรมนักบริหาร

ระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.  
 และ 
 3.5 ผ�านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงผลการประเมิน                

ยังไม�เกิน 2 ปG 
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4. ความรู�ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีจําเป0นในการปฏิบัติงาน  
 เป=นผู�มีความรู�ความสามารถ และคุณลักษณะต�าง ๆ ท่ีจําเป=นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน�ง ดังนี้ 
 4.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร (Core Competency) 
  4.1.1 ความรอบรู�ในการบริหาร (Business Acumen) 
   - การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change) 
     การริเริ่ม เป=นผู�นําในการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ท่ีเป=นประโยชน-ต�อองค-กร เพ่ือให�

องค-กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน- การให�การสนับสนุนผู�อ่ืนในองค-กรให�นําความคิดริเริ่มท่ีเป=นประโยชน-ต�อองค-กร
มาปฏิบัติให�เป=นผลสําเร็จ โดยมุ�งเน�นการสนับสนุนด�านการกําหนดขอบเขต ข้ันตอน และช�วงเวลาท่ีเหมาะสม
ในการเปลี่ยนแปลง 
   - การมีจิตมุ�งบริการ (Customer Service Orientation) 
     ความมุ�งม่ันในการให�บริการ ช�วยเหลือ เสริมสร�าง และรักษาความสัมพันธ-กับ
ผู�รับบริการ โดยมุ�งหาความต�องการของผู�รับบริการ กําหนดเป<าหมายและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�อง 
สนองความต�องการของผู�รับบริการในสถานการณ-ต�างๆ อย�างมีประสิทธิภาพ อย�างต�อเนื่อง 
   - การวางแผนเชิงกลยุทธ- (Strategic Planning) 
     การสร�างแผนการปฏิบัติงานท่ีมีการระบุเป<าหมาย วัตถุประสงค- กลยุทธ-และแนวทาง 
การปฏิบัติท่ีชัดเจน เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ เป=นการวางแผนในเชิงกลยุทธ-และในระดับปฏิบัติการ โดยพิจารณาเง่ือนไขของ
เวลา ทรัพยากร ความสําคัญเร�งด�วน และการคาดการณ-ถึงป@ญหาและโอกาสท่ีอาจเป=นไปได�ด�วย 

  4.1.2 การบริหารอย�างมืออาชีพ (Professional Management) 
   - การตัดสินใจ (Decision Making) 

     การดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง โดยพิจารณาจากข�อมูล โอกาส ป@ญหา ประเมิน
ทางเลือก และผลลัพธ- เพ่ือการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ-นั้น ๆ ในเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนวิเคราะห- 
แยกแยะ ระบุประเด็นของป@ญหา และตัดสินใจ แก�ไขป@ญหาได�อย�างรวดเร็ว ทันต�อเหตุการณ- 
   - การคิดเชิงกลยุทธ- (Strategic Thinking) 
     การระบุ กําหนดขอบข�าย และวิเคราะห-ป@ญหา สถานการณ- โดยใช�หลักเหตุผลและ
ประสบการณ-ประกอบกัน เพ่ือให�ได�ข�อสรุป การตัดสินใจ แนวทางปฏิบัติ และแนวทางแก�ไขป@ญหาท่ีเหมาะสม 
อีกท้ังทําให�เห็นศักยภาพและแนวทางใหม� ๆ 
   - ความเป=นผู�นํา (Leadership) 
     สร�างและประชาสัมพันธ-วิสัยทัศน-ขององค-กร โน�มน�าวผู�อ่ืนให�ยอมรับและมุ�งสู�
วิสัยทัศน-ขององค-กร ให�การสนับสนุนผู�อ่ืน ท้ังในด�านการให�คําแนะนํา และมอบหมายอํานาจหน�าท่ีให�มีความ
เจริญก�าวหน�าอย�างมืออาชีพ โดยมุ�งเน�นการพัฒนาท้ังในระดับบุคคล ทีมงาน และระดับองค-กรในด�านทัศนคติ 
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

  4.1.3 การบริหารคน (People Management) 
   - การปรับตัวและความยืดหยุ�น (Adaptability and Flexibility) 

     การปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานให�เข�ากับทุกสถานการณ- บุคคล 
หรือกลุ�ม ตามความต�องการของงานหรือขององค-กร สามารถทําความเข�าใจและรับฟ@งข�อความคิดเห็น
ในมุมมองท่ีแตกต�างกัน 

   - ทักษะในการสื่อสาร (Communication) 
     ทักษะและศิลปoในการรับรู�และจับประเด็นจากการฟ@งและการอ�าน ตลอดจนทักษะ
ในการถ�ายทอดความคิดและโน�มน�าวผู�ฟ@งและผู�อ่ืน โดยการพูด การเขียน และการนําเสนอเพ่ือให�บรรลุ
เป<าหมายท่ีต�องการและได�รับการสนับสนุนเห็นด�วยอย�างชัดเจน 

/การประชาสัมพันธ- ... 
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   - การประชาสัมพันธ- (Collaboration) 
     การทํางานร�วมกับบุคคลอ่ืนท่ีเอ้ือต�อการทํางานในองค-กร โดยสร�างความเคารพ
ความเข�าใจซ่ึงกันและกัน และสร�างความสัมพันธ-ท่ีดีในการทํางาน 

  4.1.4 การบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Result Driven Management) 
   - การรับผิดชอบตรวจสอบได� (Accountability) 
     สํานึกในบทบาท หน�าท่ี มุ�งม่ัน ต้ังใจเพ่ือปฏิบัติงานตามการตัดสินใจให�บรรลุ

เป<าหมายและปฏิบัติตามข�อยืนยันท่ีให�กับผู�อ่ืน ในขณะเดียวกันมีความพร�อมให�ตรวจสอบและพร�อมรับผิดชอบ
ในผลการกระทําและการตัดสินใจ 

   - การทํางานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result) 
     การบริหารการปฏิบัติงานให�ได�ผลสําเร็จทันการณ-ตามแผนและเป<าหมาย                
ท่ีกําหนดไว� เพ่ือให�ผลผลิตและการบริการท่ีตอบสนองต�อความคาดหวังของผู�ท่ีเก่ียวข�อง (Stakeholders)      
ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   - การบริหารทรัพยากร (Managing Resources) 
     ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองค-การ 
(บุคลากร ข�อมูลเทคโนโลยี เวลา และทรัพยากรต�นทุนอ่ืน ๆ) มีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�ได�อย�างเหมาะสม 
เพ่ือให�สามารถบรรลุเป<าหมายขององค-กร กลุ�ม และบุคคล โดนสามารถสอดรับกับความจําเป=นของการ
ดําเนินงานตามนโยบาย โดยเฉพาะสมรรถนะหลักทางการบริหาร (Core Competency) ในด�านการมี
จิตมุ�งบริการ การบริหารอย�างมืออาชีพ (การตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ- ความเป=นผู�นํา) ทักษะในการสื่อสาร
การประสานสัมพันธ- และการบริหารแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์ (ท้ังการรับผิดชอบตรวจสอบได� การทํางานแบบ 
มุ�งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารทรัพยากร)  

 4.2 สมรรถนะท่ีเก่ียวข�องกับงานในตําแหน�งท่ีต�องการ (Job Related Competency) 
  4.2.1 มีความรู�ความเข�าใจในปรัชญา หลักการและวิธีการในการพัฒนาเมืองเป=นอย�างดี           

เพ่ือประโยชน-ในการกําหนดนโยบาย วางแผน วินิจฉัย สั่งการ นิเทศ และประเมินผลงาน 
   4.2.2 มีความรู�ความเข�าใจในระบบการพัฒนาเมืองเป=นอย�างดี เพ่ือประโยชน-ในการวางแผน 

ตรวจสอบ และติดตามงาน   
  4.2.3 มีความรู�ความเข�าใจในนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล ป@ญหาด�านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
  4.2.4 มีความรู�ความเข�าใจในหลักและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน การควบคุม การเบิกจ�าย 

เงินของแผ�นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข�อบังคับเก่ียวกับงานในหน�าท่ี 
  4.2.5 มีความรู�ความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน อํานวยการ 

วินิจฉัยสั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และให�คําแนะนําแก�ไขป@ญหาต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานในหน�าท่ี 
  4.2.6 มีประสบการณ-ทํางานด�านการพัฒนาเมืองมาแล�วไม�น�อยกว�า 2 ปG 
 4.3 ความประพฤติและค�านิยมสร�างสรรคEท่ีจําเป0นสําหรับนักบริหาร ได�แก� การมีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี และภารกิจของหน�วยงาน ดังนี้ 
  4.3.1 มุ�งประโยชน-ของทางการเป=นสําคัญ  
   4.3.2 ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม  
  4.3.3 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความอดทน พากเพียร เสียสละ และสามัคคี  
  4.3.4 มีความรู�วิชาการ ความรู�ปฏิบัติการ และความรู�คิดอ�านตามเหตุผลความเป=นจริง 
  4.3.5 มีความพร�อมให�ตรวจสอบ และพร�อมรับผิดชอบในผลการกระทํา และการตัดสินใจ 
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  4.3.6 ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเป=นกลาง ไม�ฝ@กใฝsฝsายใด รู�จักโอนอ�อนผ�อนตามเหตุผล 
ส�งเสริมและเปtดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�อง และผู�ได�รับผลกระทบท้ังในและนอกองค-การเข�ามามีส�วนร�วมในการคิด 
การกระทํา และการพัฒนา 

  4.3.7 สร�างและมีวิสัยทัศน-ร�วม กล�าคิด กล�าทํา กล�าเปลี่ยน กล�าตัดสินใจ กล�ายืนหยัดเพ่ือ
ความถูกต�อง 

  4.3.8 บริหารจัดการโดยมุ�งผลสําเร็จของงานอย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
  4.3.9 บริหารจัดการด�วยความใสสะอาด ยุติธรรม และเสมอภาค 
  4.3.10 บริหารงานด�วยจิตมุ�งบริการอย�างเป=นมืออาชีพ 
 4.4 ประวัติการรับราชการ  
       มีประวัติการทํางานท่ีมีผลงานท่ีแสดงให�ประจักษ-ถึงความสําเร็จในด�านการบริหารจัดการ

รวมถึงประวัติท่ีแสดงถึงความสามารถท่ีได�รับเกียรติ ชื่อเสียง และไม�ปรากฏประวัติทางวินัย เป=นต�น 
 4.5 คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเป0นต�อการปฏิบัติงาน  
  4.5.1 เป=นผู�มีจรรยาบรรณต�อตนเอง ต�อหน�วยงาน ต�อผู�บังคับบัญชา ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชา 

ผู�ร�วมงาน และจรรยาบรรณต�อประชาชนและสังคม เป=นผู�มีวินัย มีคุณธรรม บุคลิกภาพดีเป=นท่ีเชื่อถือและ
ยอมรับของข�าราชการ ลูกจ�าง และพนักงานราชการในกรม มองการณ-ไกล สามารถคาดการณ-หรือพยากรณ-
สถานการณ-ข�างหน�าได�อย�างมีหลักการและเหตุผล รวมท้ังสามารถกําหนดกลยุทธ- และวางแผนการดําเนินการ 
เพ่ือรองรับสิ่งท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนท้ังด�านท่ีเป=นผลโดยตรงหรือผลกระทบทางอ�อมได� 

   4.5.2 มีความรู�หรือประสบการณ-งานด�านท่ีเก่ียวกับภารกิจขององค-กร  

 

  
กองการเจ�าหน�าที่ 
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