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หนาที่และความรับผิดชอบ 
 บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานที่สูงกวากอง ซึ่งมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมกำกับงาน
ดานการปกครอง ซึ่งเปนงานหลักตามอำนาจหนาที่ของสวนราชการหรือหนวยงานที่มีขนาดสูงกวากอง มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทำงานท่ียุงยาก ซับซอนมากเปนพิเศษ โดยปกครองบังคับบัญชา
ขาราชการและลูกจางตามที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหนาที่ในการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน การติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย 
สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของ 
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ และยังอาจปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
วิเคราะห วิจัย เพ่ือเสนอแนะแนวทางในดานการปกครอง การบริหารราชการอำเภอ กำกับดูแล สงเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รับผิดชอบดูแลภารกิจทั้งปวงที่เก่ียวของ 
เพื่อผลประโยชนสุขและความสงบสุขใหกับประชาชนในพื้นที่ ใหคำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับแตงต้ัง 
เปนผูแทนของสวนราชการหรือรัฐบาลในการรวมประชุมเจรจาปญหาตาง ๆ เก่ียวกับงานดานการปกครองท้ังในประเทศ
และตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ดานแผนงาน 
 (1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกำหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของสวนราชการท่ีสังกัด 
 (2) บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กำหนด 
 (3) ติดตาม เรงรัด การดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย และความยุงยาก ซับซอนมาก  
ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพ่ือให
เปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กำหนด 
 2) ดานบริหารงาน 
 (1) กำหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ
ของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 (2) มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคำแนะนำ ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 (3) วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา ซึ่งตอง
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่หนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่กำหนด 
 (4) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เก่ียวของ เพ่ือความรวมมือ 
หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ 
 

เอกสารแนบทายประกาศ 
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 (5) ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตาง ๆ 
ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ ในฐานะเปน 
ผูมีบทบาทหลัก เพ่ือรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ 
 3) ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (1) จัดระบบงานและอัตรากำลังเจาหนาท่ีในหนวยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุมคา 
 (2) ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 (3) ใหคำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิด
ความสามารถ ประสิทธิภาพและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
 (4) ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม ๆ หรือกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา
เจาหนาที่ผูปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 4) ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 (1) วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงานที่ตองรับผิดชอบสูง เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของสวนราชการ 
 (2) ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา 
และเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

ความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่จำเปนในการปฏิบัติงาน 
 เปนผูมีคุณลักษณะเก่ียวกับความรูความสามารถ หรือประสบการณงานที่เก่ียวของกับภารกิจขององคกร 
และคุณลักษณะตาง ๆ ที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนง ดังนี้ 
 1. สมรรถนะหลัก 
 1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาท่ีราชการใหดีหรือให
เกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที ่ 
สวนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทำไดมากอน 
 1.2 บริการที่ดี (Service Mind) ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอ
ประชาชนขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) มีความสนใจใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใช
ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 1.4 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติ
อยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรี
แหงความเปนขาราชการ 
 1.5 การทำงานเปนทีม (Teamwork) ความตั้งใจที่จะทำงานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งของทีม หนวยงาน 
หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจำเปนตองมีฐานะหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสราง
และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
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 2. สมรรถนะทางการบริหาร 
 2.1 สภาวะผูนำ (Leadership) ความสามารถ หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเปนผูนำของกลุม 
กำหนด ทิศทาง เปาหมาย วิธีการทำงาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
ของสวนราชการ 
 2.2 วิสัยทัศน (Visioning) ความสามารถในการกำหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทำงานที่ชัดเจน
และความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 
 2.3 การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและ
สามารถนำมาประยุกตใชในการกำหนดกลยุทธของสวนราชการได 
 2.4 ศักยภาพเพ่ือนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) ความสามารถในการกระตุน หรือผลักดัน
หนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดำเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้น
เกิดข้ึนจริง 
 2.5 การควบคุมตนเอง (Self Control) ความสามารถในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมในสถานการณ
ทีอ่าจจะถูกยั่วย ุหรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทำงานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น
เมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง 
 2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) ความตั้งใจที่จะสงเสริม
การเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะ สามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบให 
ผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได 
 3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 3.1 การดำเนินการเชิงรุก (Proactiveness) การเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับ
ปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่ม
สรางสรรคใหมๆ เก่ียวกับงานดวย เพื่อแกปญหา ปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย 
 3.2 การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) ความใสใจที่จะปฏิบัติงานให
ถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่ และลดขอบกพรองที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม 
ตรวจสอบการทำงานหรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือความถูกตองของกระบวนงาน 
 3.3 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) ความสามารถที่จะสื่อความดวยการเขียน 
พูด โดยใชสื่อตางๆ เพ่ือใหผูอื่นเขาใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 
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