
ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารองค์กร (Director of Administration Division) 

ขอบข่ายของงาน 
ผู้อ านวยการกองบริหารองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกองบริหารองค์กร  (Administration 

Division) ของส านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) 
โดยมีหน้าที่ประสานงาน วางแผน ด าเนินการ และบริหารจัดการภารกิจทั้งหมดของกอง  รวมทั้งการบริหาร
จัดการทางด้านวิชาการ การเงิน การส่งเสริมความเชื่อมโยงระดับประเทศและภูมิภาคในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission: MRC) นอกจากนี้ ผู้อ านวยการกองบริหารองค์กร 
มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ หัวหน้าเจ้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) ในการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันและความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิก MRC โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ ๓ ปี 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. การบริหารจัดการเชิงโครงสร้าง 

๑.๑ การวางแผน 
 -  ตรวจสอบการเงิน การบริหารจัดการ และทรัพยากรบุคคลของ MRCS 
 - รับผิดชอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ ๕ ปี ของ MRC รวมทั้งการจัดท างบประมาณภาพรวม

ร่วมกับกองอ่ืนๆ ภายใต้การก ากับดูแลของ CEO 
 - รับผิดชอบการจดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีของ MRC รวมทั้งการจัดท างบประมาณ

ประจ าปรี่วมกับกองอ่ืนๆ ภายใต้การก ากับดูแลของ CEO 
 - รับผิดชอบการจัดท าแผนการด าเนินงานของกองบริหารบริหารองค์กร  รวมทั้งการจัดท า

งบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน 
๑.๒ การด าเนินงานและการประสานงาน 
 -  รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กองบริหารองค์กร เพ่ือสนับสนุนกลไกเชิงสถาบัน

ที่มีความเหมาะสมและกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือใ ห้การด าเนินงานของกองบริหารองค์กร บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ MRC ที่เก่ียวข้องกับกอง 

 -  ริเริ่มและส่งเสริมความร่วมมือกับกองอ่ืนๆ ภายใต้  MRCS และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศภาคีสมาชิก เพ่ือเสริมสร้างการบูรณาการ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ของ MRC อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ การติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน 
 -  ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินกิจกรรมของกองบริหารองค์กร 
 -  ตรวจสอบการจัดท ารายงานและเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
 -  ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานของกอง เพื่อให้การด าเนินงานตาม

แผนการด าเนินงานประจ าปีของ MRC เป็นไปตามเวลา รวมทั้งรายงานการปรับเปลี่ยนต่ อ CEO และ
คณะกรรมการงบประมาณ (หากมีความจ าเป็น) 

๑.๔ การบริหารจัดการงบประมาณ 
 -  บริหารงบประมาณของกองบริหารองค์กร 
 -  สนับสนุนการด าเนินงานของ CEO ในการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมของ MRC 
/๑.๕ ความเชี่ยวชาญ… 



-๒- 
 

๑.๕ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ 
 -  ตรวจสอบการสนับสนุนขอ้มูลทางวิชาการของกองบริหารองค์กร ต่อกองและหน่วยงานอ่ืนๆ 

ของ MRC รวมทั้งประเทศภาคีสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือ MRC 
 - ร่วมมือกบัผู้เชี่ยวชาญภายใต้กองบริหารองค์กร เพ่ือสนับสนุน CEO ในการเตรียมประเด็น

ทางวิชาการส าหรับการประชุมระดับผู้บริหารของ MRC และเข้าร่วมการประชุมในกรณีท่ีจ าเป็น 
๑.๖ การบริหารจัดการและการสนับสนุนความสัมพันธ์ 

 -  สนับสนุนการด าเนินงานของ CEO ในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
ระหว่าง MRCS ประเทศภาคีสมาชิก และผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นทางด้านวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือ MRC
 - รับผิดชอบการส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบาย และการเผยแพ ร่การด าเนินงานของ
กองบริหารองค์กร เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ก าหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาลุ่มน้ า
อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร 
 -  สนับสนนุกระบวนการแก้ปัญหาและฉันทามติภายในกองบริหารองค์กร และระหว่าง MRCS 
และประเทศภาคีสมาชิก 

๒. การบริหารจัดการเจ้าหน้าที ่
๒.๑ ตรวจสอบการรับสมัครเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และการรวบรวมเจ้าหน้าที่รวมทั้ง

ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
๒.๒ พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีและวัฒนธรรมการท างานร่วมกันของเจ้าหน้า ภายใน

กองบริหารองค์กร 
๒.๓ ก าหนดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่โดยค านึงถึงการประเมินผลการด าเนินงาน

ประจ าปี และการพัฒนาอาชีพภาพรวมให้กับเจ้าหน้าที่กองบริหารองค์กร 
๓. การให้ค าปรึกษาแก่ CEO 

๓.๑ ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันภายใต้บริบทระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
๓.๒ สนับสนุน CEO ในการจัดเตรียมประเด็นที่เสนอโดยคณะผู้บริหารของ MRC (MRC Governance 

Bodies) ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตภารกิจของกองบริหารจัดการ 

คุณสมบัต ิ ๑. เป็นข้าราชการระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป หรือเป็นผู้แทนภาคเอกชน อายุระหว่าง ๔๕-๕๗ ปี  
๒. มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร การบริหารงบประมาณ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์การระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี  
๓. จบการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ทางสาขาเศรษฐศาสตร ์สาขาบริหารธรุกิจ สาขาบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการองค์กร หรือ สาขาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
๔. มีทักษะการเป็นผู้น า สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และ เขียน  
๕. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เงินเดือน อัตราเงินเดือนระดับ M14: เริ่มต้นที ่64,674 เหรียญสหรัฐต่อปี (ไม่เสียภาษ)ี + กองทุนส ารอง
เพ่ือการเลี้ยงชีพ (Provident fund) และผลประโยชน์อื่นๆ 

 


