
เอกสารแนบท้าย 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งว่างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

ส่วนราชการ     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ต าแหน่งว่าง     รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา 
  ต าแหน่งเลขท่ี 4 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 บริหารงานในฐานะผู้ช่วยอธิบดี ในภารกิจช่วยอ านวยการ  งานนโยบาย และยุทธศาสตร์              
งานบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ งานพัสดุและสินทรัพย์ งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาระบบบริหาร 
ระบบบริการ งานภารกิจพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

 1. ด้านแผนงาน 
    (1)  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง 
และเป้าหมายความส าเร็จของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวง          
เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกรมป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย 
   (2)  ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (3)  วางแผนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขหรือข้อคิดเห็นประกอบในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
เพ่ือน าไปปฏิบัติงานให้สมประโยชน์ราชการและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
  (4)  วิ เคราะห์ความเสี่ ยงและวางแผน เ พ่ื อก าหนดแนวทางและติดตามแก้ ไขปัญหา                 
ในการด าเนินโครงการให้ประสบผลส าเร็จ 

 

 2. ด้านบริหารงาน 
   (1)  ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดไว้ 
   (2)  ช่วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
   (3)  เสนอความเห็นหรือช่วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ 
   (4)  เสนอความเห็น ให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขปัญหา ตามภารกิจช่วยอ านวยการ เพ่ือให้          
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
     (5)  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง หรือในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็น หรือการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
   (6)  ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู้น าที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด      
ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ 
 

/3. ด้านบริหาร... 
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 3.  ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
   (1)  ช่วยปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
   (2)  ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ได้อย่างเป็นธรรม 
   (3)  ประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 4.  ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
   (1)  ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้งบประมาณและทรัพยากรของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (2)  จัดท าแผนและงบประมาณ บริหารโครงการ การจัดหาปัจจัยที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในความรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุภารกิจและ
วัตถุประสงค์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (3)  ช่วยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารงานการคลังและการควบคุม
การเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้อง 
 

ความรู้ความสามารถและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะทางการบริหารที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ดังนี้ 
 1.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
   (1)  มีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยสามารถวางแผนและบริหารทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์ ใช้ยุทธศาสตร์การท างานบนพ้ืนฐานของหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี สามารถพัฒนาและน าความรู้ในวิทยาการจัดการสมัยใหม่มาใช้ใน           
การปฏิบัติงาน มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน สามารถก าหนดเป้าหมายการท างานไ ปสู่              
การปฏิบัติภายใต้การติดตาม ประเมิน และควบคุมให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีจิตใจที่เปิดกว้าง หนักแน่น 
ตระหนัก เข้าใจเงื่อนไข และวัฒนธรรมองค์กร ยืดหยุ่น และมุ่งการบริการ ตลอดจนมีความรู้ในด้านระเบียบ 
กฎหมายอย่างดี  
   (2)  มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เป็นผู้น าแห่งความเปลี่ยนแปลง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถและทักษะในการโน้มน้าวและชักจูงความคิดให้เกิดการยอมรับ มีการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาและความคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นผู้ใฝ่รู้ทันสมัย ติดตามและรอบรู้สถานการณ์ต่าง  ๆ อย่างใกล้ชิด          
มีความกล้าที่จะคิดและแสดงออก ให้ข้อมูลและค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา               
ทุกระดับ และท่ีส าคัญจะต้องมีความสามารถท างานภายใต้สภาวะกดดัน ความไม่แน่นอน และการปรับเปลี่ยน
ที่หลากหลายและรวดเร็ว มีความมุ่งมั่น ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความเป็นกลางในการบริหารและ           
ทางการเมือง  
 

/(3) มีความสามารถ... 
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  (3)  มีความสามารถในการบริหารคน สามารถที่จะประสานสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานและองค์กร             
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีทักษะในการสื่อข้อความด้วยลายลักษณ์อักษร สามารถท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจและตัดสินใจได้ 
สามารถน าข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาไปถ่ายทอดท าให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ                
เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและตรงตามนโยบาย สามารถสร้าง พัฒนา และท างาน           
เป็นทีมอย่างมีศักยภาพ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีและสามารถพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ                       
กับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
   (4)  มีความสามารถในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นผลงานและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยมีวิธีการท างานเป็นทีม โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ทุกขั้นตอน      
ยึดหลักการท างานแบบมีส่วนร่วม ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประสานผลประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบ       
ที่จะเกิดข้ึน 
  

 2.  สมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับงานในต าแหน่งที่ต้องการ 
   (1)  มีความรอบรู้ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจนโยบาย               
การบริหารราชการของรัฐบาล ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
   (2)  มีความรอบรู้และความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับงานในหน้าที่ 
   (3)  มีความรู้ ความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน อ านวยการ วินิจฉัย 
สั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
   (4)  มีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 3.  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร 
   (1)  มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ มีความโปร่งใส                  
ในการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
มีจิตใจมุ่งประโยชน์ของส่วนรวม 
   (2)  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ             
ทั้งในเรื่องส่วนตัวและการปฏิบัติงาน 
   (3)  มีอัธยาศัยไมตรี สามารถเสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ภายในหน่วยงาน 
 

 4.  ประวัติการรับราชการ 
  มีประวัติการท างานที่มีผลงานที่แสดงให้ประจักษ์ถึงความส าเร็จในด้านการบริหารจัดการและ
สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถท่ีได้รับเกียรติ ชื่อเสียง และไม่อยู่ระหว่างสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย  

 5.  คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   (1)  มีความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ 
   (2)  มีจิตใจที่เปิดกว้าง เป็นประชาธิปไตย 
   (3)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่หานวัตกรรม 
   (4)  สามารถให้ข้อมูล ค าปรึกษาและแสวงหาทางเลือกให้กับผู้บังคับบัญชาได้ในทุกระดับ 
  (5)  มีสภาวะทางอารมณ์ท่ีสามารถท างานอย่างมั่นคงภายใต้สภาวะกดดัน 

--------------------------------------------------------- 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


