เอกสารแนบท้าย ๒

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตาแหน่ง รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการปกครอง
ตาแหน่งเลขที่ : 3 และ 563
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ช่วยอธิบดีในการกาหนดนโยบาย วางแผน จัดระบบงาน อานวยการ
สั่งราชการ ควบคุม ปรับปรุง แก้ไข ตัดสินปัญหา ประเมินผลงาน และให้คาปรึกษาแนะนา หารือ เกี่ยวกับ
งานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามที่ได้ รับ แต่ง ตั้ง ติดต่ อประสานงานกั บหน่ว ยงานและบุค คลที่ เกี่ย วข้ อง ช่ว ยปกครองบัง คับบั ญชา
ข้าราชการ และลูกจ้าง รักษาราชการแทนอธิบดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านแผนงาน
(1) กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ให้ส อดคล้ องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์
ความคาดหวังและเป้าหมายความสาเร็จของส่วนราชการระดับกรม โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวง
หรือกรม เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่วนราชการ
(2) กากั บ ติ ด ตาม เร่ ง รั ด การดาเนิ นงานของหน่ว ยงานในกรมให้ เ ป็ น ไปตามทิ ศ ทาง
แนวนโยบาย กลยุ ทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้ การด าเนินงานบรรลุ เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
2. ด้านบริหารงาน
(1) ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติราชการ เพี่อให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกาหนดไว้ได้
(2) ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง แนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
(3) เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจของ
ส่วนราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ
(4) เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือในฐานะผู้ แทนหั วหน้า
ส่วนราชการ เพื่อการพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
(5) ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้นาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ช่ว ยปกครองบั ง คับ บั ญชา กากั บดูแ ล และพัฒ นาทรัพยากรบุ คคลในส่ ว นราชการ
เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
(2) ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้
อย่างเป็นธรรม
/4. ด้านบริหาร...

-24. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ
ส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของส่วนราชการ
(2) ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
แผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
เป็นผู้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
องค์กร และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระทาได้มาก่อน
(2) บริการที่ดี (Service Mind) ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการ
ต่อประชาชนข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) มีความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) การดารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ
(5) การทางานเป็นทีม (Teamwork) ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จาเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
2. สมรรถนะทางการบริหาร
(1) สภาวะผู้นา (Leadership) ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป็นผู้นาของกลุ่ม
กาหนด ทิศทาง เป้าหมาย วิธีการทางาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส่วนราชการ
(2) วิสัยทัศน์ (Visioning) ความสามารถในการกาหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมายการทางานที่
ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์
(3 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) ความเข้าใจวิสัยทัศน์และนโยบายภาครัฐ
และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้
(4) ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) ความสามารถในการกระตุ้น หรือ
ผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดาเนินการ
ให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
/(5) การควบคุม…

-3(5) การควบคุมตนเอง (Self Control) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม
ในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องทางานภายใต้สภาวะกดดัน
รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง
(6) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) ความตั้งใจ
ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะ สามารถมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้
กองการเจ้าหน้าที่
กรมการปกครอง
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