รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง
ชื่อตาแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนัก
ตาแหน่งประเภท อำนวยกำร ระดับสูง
สานัก ดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

ชื่อสายงาน อำนวยกำร
ตาแหน่งเลขที่ 166
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. ตำแหน่งผู้อำนวยกำร (ผู้อำนวยกำรสูง) รับผิดชอบบริหำรงำนของสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
2. งำนในหน้ำที่ของตำแหน่ง
บริห ำรงำนในฐำนะหั วหน้ ำส่วนรำชกำรภำยในระดับสำนัก ที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน
บริห ำรจั ดกำร จั ดระบบงำน อำนวยกำร สั่ งรำชกำร มอบหมำย กำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมิน ผลงำน
ตัดสิ น ใจ แก้ปั ญ หำเกี่ย วกั บ งำนของหน่ ว ยงำนที่ รับ ผิ ดชอบ ซึ่งลั กษณะหน้ ำที่ ควำมรับ ผิ ดชอบและคุ ณ ภำพ
ของงำนสูงมำกเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. งานในหน้าที่และอานาจของสานักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน
(๑) รวบรวม ประมวลข้ อ มู ล รำยงำนกำรตรวจสอบหรื อ พิ จ ำรณำด้ ำ นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เอกสำร
ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับงำนสิทธิมนุษยชน ตำรำ รำยงำนกำรศึกษำวิจัย บทควำม คำพิพำกษำของศำลคำวินิจฉัย
ขององค์กรต่ำง ๆ ตำมกฎหมำย และเอกสำรอื่น ๆ เพื่อกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงและนำมำวิเครำะห์ และจัดทำเป็น
ฐำนข้อมูลในระบบสำรสนเทศให้เหมำะสมแก่สภำพกำรใช้ประโยชน์ทั้งภำยในส่วนรำชกำรและให้บริกำร
(๒) พัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลและสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรงำนและกำรบริกำร
(๓) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนห้องสมุด หอจดหมำยเหตุ และงำนบริหำรจัดกำรเอกสำรต่ำง ๆ
(๔) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) วำงแผนและกำหนดแนวทำงเพื่อพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(๖) จั ด ท ำแผนแม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มำตรฐำนกลำง นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศ
(๗) จัดระบบกำรส ำรวจ รวบรวม ประมวล จัดเก็บและควบคุมดูแลกำรใช้ประโยชน์ ข้อมูลและ
สำรสนเทศ รวมทั้งกำรให้บริกำร
(๘) ดูแลและพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนและให้บริกำรในสำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(๙) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล รวมทั้งเป็นศูนย์บริกำรข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน
(๑๐) ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ข้อมูล สำรสนเทศ และระบบเครือข่ำย
สื่อสำรสำรสนเทศ
(๑๑) ให้ คำปรึกษำ แนะน ำ และช่วยเหลื องำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศข้อมูล และสำรสนเทศ
รวมทั้งกำรสื่อสำร
(๑๒) ร่วมปฏิบั ติงำนหรือสนับ สนุนกำรปฏิบั ติงำนของหน่ วยงำนอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตำมที่ ได้รับ
มอบหมำย
2. ด้านแผนงาน
(๑) วำงแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิ
- 2 – บัติงำน รวมทั้งเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(๒) บูรณำกำรแผนงำน โครงกำรขนำดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด

(๓) ติดตำม เร่งรัด กำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย และควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก
ให้เป็นไปตำมแผนงำน โครงกำร หรือแผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประเมินผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน เพื่อให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
3. ด้านบริหารงาน
(๑) กำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
(๒) มอบหมำย กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจที่หลำกหลำยและเบ็ดเสร็จของหน่วยงำน เพื่อให้กำรปฏิบั ติงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ ตำมที่
กำหนด
(๓) วินิจฉัย สั่งกำร เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้ำง หรือมีควำมซับซ้อนของประเด็นปัญหำ
ซึ่งต้องพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมภำรกิจที่หน่วยงำนรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
(๔) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือองค์กรภำครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดควำม
ร่วมมือ หรือบูรณำกำรงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน ผู้รับบริกำร และประชำชน
(๕) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรและคณะทำงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจำต่ำง ๆ ในระดับหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในฐำนะ
เป็นผู้มีบทบำทหลัก เพื่อรักษำผลประโยชน์ของรำชกำรและประเทศชำติ
4. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑) จั ดระบบงำนและอั ตรำก ำลั งเจ้ ำหน้ ำที่ ในหน่ วยงำนที่ มี ค วำมหลำกหลำยทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม ำณ
และคุณภำพให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ
(๒) ติดตำมและประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
(๓) ให้คำปรึกษำแนะนำ ปรับปรุง และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในบังคับบัญชำ เพื่อให้
เกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพ และสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติ
(๔) ปรับปรุง หรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อพัฒนำ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติในกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
5. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(๑) วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณของหน่วยงำนที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(๒) ติ ดตำม ตรวจสอบกำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณจ ำนวนมำก เพื่ อ ให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ ำพ
ควำมคุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด

คุณสมบัติของบุคคลที่จะดารงตาแหน่ง
ในวันสมัครเข้ำรับกำรเลื อกสรร ผู้มีสิ ทธิเข้ำรับกำรเลื อกสรรต้องมีคุณสมบั ติ ตำมหลั กเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขกำรเลือกสรรข้ำรำชกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยกำร ตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิม นุษยชนแห่งชำติ ที่ สม 0001/ว 920 ลงวันที่
19 กรกฎำคม ๒๕62 ดังนี้
1. เป็ นผู้มีคุณ สมบั ติตรงตำมคุณสมบัติเ ฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมที่กำหนดไว้ ในมำตรฐำนกำหนด
ต ำแหน่ งของต ำแหน่ งที่ จ ะแต่ งตั้ ง และเป็ น ไปตำมเงื่อ นไขที่ ก ำหนดตำมหลั ก เกณฑ์ ก ำรย้ ำยและกำรเลื่ อน
ข้ำรำชกำรส ำนั กงำนคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติ หรือกำรโอนข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอื่น โดยดำรง
ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทอำนวยกำร ระดับสูง
(2) ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี
(3) ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น และประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๔ ปี
(4) ประเภทอำนวยกำร ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอำวุโส รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๗ ปี
(5) ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
(6) ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
(7) ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส ไม่น้อยกว่ำ ๗ ปี
(8) ตำแหน่งอย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) หรือ (๔) หรือ (๕) หรือ (๖) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในฐำนะองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลกำหนด
2. เป็น ผู้ที่มีร ะยะเวลำปฏิบัติรำชกำรในสำนัก งำนคณะกรรมกำรสิท ธิม นุษ ยชนแห่งชำติม ำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่ำขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้งตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้ำรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตำแหน่งประเภทอำนวยกำร ระดับสูง (32,850 บำท)
สำหรับผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยกำรระดับสูงนอกจำก
มีคุณสมบัติตำม 1 ถึง 3 แล้ว ถ้ำเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญ ซึ่งบังคับบัญชำข้ำรำชกำรในกลุ่มงำนหรือเคยบังคับบัญชำข้ำรำชกำรในกลุ่มงำน และถ้ำเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประเภททั่วไป ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ซึ่งบัง คับบัญชำข้ำรำชกำรในกลุ่มงำน
หรือเคยบังคับบัญชำข้ำรำชกำรในกลุ่มงำน

