
เอกสารแนบท�าย 5 
ตําแหน�งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต�น) 

กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตําแหน�งเลขที่ 2 และ 3 

 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
   ปฏิบัติงานในฐานะรองอธิบดีกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยช วยอธิบดีกรมป�องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในการขับเคลื่อนภารกิจด'านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการช วยอํานวยการ 
งานนโยบายและยุทธศาสตร+ งานบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ งานพัสดุและสินทรัพย+ งานประชาสัมพันธ+ 
งานพัฒนาระบบบริหาร ระบบบริการ งานภารกิจพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได'รับมอบหมาย ให'บรรลุผลสําเร็จ
ตามเป�าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว'อย างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

         1. ด�านแผนงาน 
      (1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานให'สอดคล'องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ+ ความ
คาดหวังและเป�าหมายความสําเร็จของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเชื่อมโยงพันธกิจของ
กระทรวงมหาดไทยและกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือผลักดันให'เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในด'าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    (2) กํากับ ติดตาม เร งรัดการดําเนินงานของหน วยงานในกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให'เป;นไปตามทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ+ แผนงาน โครงการ เพ่ือให'การดําเนินงานบรรลุเป�าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว' 
     (3) วางแผนและให'ข'อเสนอแนะในการปรับปรุงแก'ไขหรือข'อคิดเห็นประกอบในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให'
กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยนําไปปฏิบัติงานให'สมประโยชน+ราชการและเป;นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
     (4) วิเคราะห+ความเสี่ยงและวางแผน เพ่ือกําหนดแนวทางและติดตามแก'ไขป>ญหาในการ
ดําเนินโครงการให'ประสบผลสําเร็จ 
 

         2. ด�านบริหารงาน 
     (1) ช วยสั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก'ไข ตัดสินใจ 
แก'ป>ญหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และให'คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพ่ือให'ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเป�าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกรมกําหนดไว'ได' 
       (2) ช วยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข'อบังคับ หลักเกณฑ+
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต างๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต อการเปลี่ยนแปลง 
และตอบสนองต อความต'องการของประชาชน    
     (3) เสนอความเห็นหรือช วยพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการต างๆ ตามภารกิจของ   
กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ      
     (4) เสนอความเห็น ให'คําปรึกษาแนะนํา แก'ไขป>ญหาตามภารกิจช วยอํานวยการ เพ่ือให'การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ                    
     (5) เข'าร วมประชุมคณะกรรมการต างๆ ตามท่ีได'รับแต งต้ังหรือในฐานะผู'แทนอธิบดี      
กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือการพิจารณาให'ความเห็น หรือการตัดสินใจแก'ป>ญหาได'อย างถูกต'อง 
                       (6) ประสานงานกับองค+กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู'นําท่ีเก่ียวข'อง เพ่ือให'เกิด
ความร วมมือหรือแก'ป>ญหาในการปฏิบัติราชการ 

/ 3. ด�านการ… 
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         3. ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
      (1) ช วยปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมป�องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพ่ือการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม    
      (2) ช วยบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร'างแรงจูงใจให'แก 
ข'าราชการได'อย างเป;นธรรม 
      (3) ประสานกิจกรรมให'มีการใช'ทรัพยากรบุคคลร วมกัน เพ่ือให'เกิดประสิทธิภาพ คุ'มค า
และบรรลุเป�าหมายของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

         4. ด�านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
      (1) ช วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช'งบประมาณและทรัพยากรของ   
กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให'การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ'มค า บรรลุเป�าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      (2) จัดทําแผนและงบประมาณ บริหารโครงการ การจัดหาป>จจัยท่ีจําเป;นในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในความรับผิดชอบ เพ่ือให'บรรลุภารกิจและ
วัตถุประสงค+ของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      (3) ช วยอธิบดีกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการ
เบิกจ ายเงินแผ นดิน เพ่ือให'เกิดประสิทธิภาพและความคุ'มค าและเป;นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข'อบังคับ
ท่ีเก่ียวข'อง  
 

ความรู�ความสามารถและคุณลักษณะท่ีจําเป4นในการปฏิบัติงาน 
  เป;นผู'มีความรู'ความสามารถ ประสบการณ+ และคุณลักษณะทางการบริหารท่ีจําเป;นสําหรับ
ตําแหน ง ดังนี้ 
  1. สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
         (1) มีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยสามารถวางแผนและบริหารทรัพยากรได'
อย างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย างมีวิสัยทัศน+ ใช'ยุทธศาสตร+การทํางานบนพ้ืนฐานของ
หลักการบริหารจัดการบ'านเมืองและสังคมท่ีดี สามารถพัฒนาและนําความรู'ในวิทยาการจัดการสมัยใหม มาใช'
ในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนเชิงกลยุทธ+ในการปฏิบัติงาน สามารถกําหนดเป�าหมายการทํางานไปสู การปฏิบัติ
ภายใต'การติดตาม ประเมิน และควบคุมให'เกิดผลสําเร็จตามเป�าหมาย มีจิตใจท่ีเปJดกว'าง หนักแน น ตระหนัก 
เข'าใจเง่ือนไข และวัฒนธรรมองค+กร ยืดหยุ น และมุ งการบริการ ตลอดจนมีความรู'ในด'านระเบียบ กฎหมายอย างดี  
         (2) มีความสามารถในการบริหารงานอย างมืออาชีพ เป;นผู'นําแห งความเปลี่ยนแปลง          
มีความคิดริเริ่มสร'างสรรค+ มีความสามารถและทักษะในการโน'มน'าวและชักจูงความคิดให'เกิดการยอมรับ มีการ
ตัดสินใจแก'ไขป>ญหาและความคิดเชิงกลยุทธ+ เป;นผู 'ใฝLรู 'ทันสมัย ติดตามและรอบรู'สถานการณ+ต างๆ 
อย างใกล'ช ิด มีความกล'าท่ีจะคิดและแสดงออก ให'ข'อมูลและคําปรึกษาแนะนําแก ผู' บังคับบัญชาและ
ผู'ใต'บังคับบัญชาทุกระดับ และท่ีสําคัญจะต'องมีความสามารถทํางานภายใต'สภาวะกดดัน ความไม แน นอน และ
การปรับเปลี่ยนท่ีหลากหลายและรวดเร็ว มีความมุ งม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต'อง และมีความเป;นกลางในการ
บริหารและทางการเมือง  
 
 
 

/ (3) มีความสามารถ… 
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      (3) มีความสามารถในการบริหารคน สามารถท่ีจะประสานสัมพันธ+กับข'าราชการ ลูกจ'างประจํา
และพนักงานราชการของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หน วยงานและองค+กร
ท้ังภาครัฐและเอกชน มีทักษะในการสื่อข'อความด'วยลายลักษณ+อักษร สามารถทําให'ผู'อ่ืนเข'าใจและตัดสินใจได' 
สามารถนําข'อสั่งการของผู'บังคับบัญชาไปถ ายทอดทําให'ข'าราชการ ลูกจ'างประจําและพนักงานราชการเกิด
ความรู'ความเข'าใจในการปฏิบัติได'อย างถูกต'องและตรงตามนโยบาย สามารถสร'าง พัฒนา และทํางานเป;นทีม
อย างมีศักยภาพ มีความยืดหยุ นและปรับตัวได'ดีและสามารถพัฒนาเครือข ายความร วมมือกับทุกหน วยงาน
ท้ังภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
      (4) มีความสามารถในการบริหารงานแบบมุ งผลสัมฤทธิ์ โดยมุ งเน'นผลงานและความพึงพอใจ
ของผู'ใช'บริการเป;นหลัก โดยมีวิธีการทํางานเป;นทีม โปร งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได'ทุกข้ันตอน      
ยึดหลักการทํางานแบบมีส วนร วม คํานึงถึงประโยชน+ส วนรวม ประสานผลประโยชน+ ตลอดจนผลกระทบ       
ท่ีจะเกิดข้ึน 
  

  2. สมรรถนะท่ีเก่ียวข�องกับงานในตําแหน�งท่ีต�องการ 
          (1) มีความรอบรู'เก่ียวกับงานในหน'าท่ีท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข'าใจนโยบายการ
บริหารราชการของรัฐบาล ป>ญหาด'านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
          (2) มีความรอบรู'และความเข'าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข'อบังคับเก่ียวกับงานในหน'าท่ี 
          (3) มีความรู' ความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน อํานวยการ 
วินิจฉัย สั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และให'คําแนะนําแก'ไขป>ญหาต างๆท่ีเก่ียวกับงานในหน'าท่ี 
          (4) มีความสามารถและทักษะในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  3. ความประพฤติและค�านิยมสร�างสรรค7ท่ีจําเป4นสําหรับนักบริหาร 
          (1) มีความกล'ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต'อง มีความซ่ือสัตย+สุจริตและรับผิดชอบ มีความโปร งใส  
ในการปฏิบัติงานและเรื่องส วนตัว ปฏิบัติงานโดยไม เลือกปฏิบัติ และมุ งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน 
มีจิตใจมุ งประโยชน+ของส วนรวม 
      (2) ประพฤติปฏิบัติตนเป;นแบบอย างท่ีดีแก ข'าราชการ ลูกจ'างประจํา และพนักงาน
ราชการ ท้ังในเรื่องส วนตัวและการปฏิบัติงาน 
          (3) มีอัธยาศัยไมตรี สามารถเสริมสร'างความสามัคคีและความสมานฉันท+ภายใน
หน วยงาน 
  4. ประวัติการรับราชการ 
          มีประวัติการทํางานท่ีมีผลงานท่ีแสดงให'ประจักษ+ถึงความสําเร็จในด'านการบริหารจัดการ
และสามารถแสดงให'เห็นถึงความสามารถท่ีได'รับเกียรติ ชื่อเสียง และไม อยู ระหว างสอบสวนหรือถูกลงโทษ 
ทางวินัย  

  5. คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจําเป4นต�อการปฏิบัติงาน 
          (1) มีความรู'ในวิทยาการสมัยใหม  
          (2) มีจิตใจท่ีเปJดกว'าง เป;นประชาธิปไตย 
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