
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ช่วยอธิบดีในการก าหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน อ านวยการ  
สั่งราชการ ควบคุม ปรับปรุง แก้ไข ตัดสินปัญหา ประเมินผลงาน และให้ค าปรึกษาแนะน า หารือ เกี่ยวกับ
งานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ช่วยปกครองบังคับบัญชา
ข้าราชการ และลูกจ้าง รักษาราชการแทนอธิบดี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านแผนงาน 

(1)  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ 
ความคาดหวังและเป้าหมายความส าเร็จของส่วนราชการระดับกรม โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวง
หรือกรม เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ 

(2)  ก ากับ ติดตาม เร่งรัด การด าเนินงานของหน่วยงานในกรมให้เป็นไปตามทิศทาง 
แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่  
ก าหนดไว้ 
 2. ด้านบริหารงาน  

(1)  ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพ่ีอให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดไว้ได้ 

(2)  ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

(3)  เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจของ 
ส่วนราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ 

(4)  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้แทนหัวหน้า 
ส่วนราชการ เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  

(5)   ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ 
 3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  

(1) ช่วยปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ  
เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม  

(2) ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้
อย่างเป็นธรรม 
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 4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  

(1)  ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ
ส่วนราชการ  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของส่วนราชการ  

(2) ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
แผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 เป็นผู้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
องค์กร และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลัก 
 (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 
 (2) บริการที่ดี (Service Mind) ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการ
ต่อประชาชนข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) มีความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 (4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) การด ารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ 
เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
 (5) การท างานเป็นทีม (Teamwork) ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งของทีม 
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 2. สมรรถนะทางการบริหาร 
 (1) สภาวะผู้น า (Leadership) ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้น าของกลุ่ม 
ก าหนด ทิศทาง เป้าหมาย วิธีการท างาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส่วนราชการ 
 (2) วิสัยทัศน์ (Visioning) ความสามารถในการก าหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการท างานที่
ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 
 (3 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐ
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้ 
 (4) ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) ความสามารถในการกระตุ้น หรือ
ผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ เข้าใจ และด าเนินการ
ให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดข้ึนจริง 
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 (5) การควบคุมตนเอง (Self Control) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม 
ในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องท างานภายใต้สภาวะกดดัน 
รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง 
 (6) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) ความตั้งใจ
ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะ สามารถมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระท่ีจะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้ 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 
            กรมการปกครอง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




