เอกสารแนบทาย 5

ตําแหนงรองอธิบดี (นักบริหารระดับตน)
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตําแหนงเลขที่ 2 และ 3
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะรองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยชวยอธิบดีกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในการขับเคลื่อนภารกิจด'านการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการชวยอํานวยการ
งานนโยบายและยุทธศาสตร+ งานบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ งานพัสดุและสินทรัพย+ งานประชาสัมพันธ+
งานพัฒนาระบบบริหาร ระบบบริการ งานภารกิจพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได'รับมอบหมาย ให'บรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว'อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานแผนงาน
(1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานให'สอดคล'องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ+ ความ
คาดหวั ง และเปาหมายความสํ า เร็ จ ของกรมปองกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โดยเชื่ อ มโยงพั น ธกิ จ ของ
กระทรวงมหาดไทยและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อผลักดันให'เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด'าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) กํากับ ติดตาม เรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานในกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให'เป; น ไปตามทิ ศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ+ แผนงาน โครงการ เพื่ อให'การดํ าเนิ น งานบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว'
(3) วางแผนและให'ข'อเสนอแนะในการปรับปรุงแก'ไขหรือข'อคิดเห็นประกอบในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให'
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนําไปปฏิบัติงานให'สมประโยชน+ราชการและเป;นไปตามนโยบายของรัฐบาล
(4) วิเคราะห+ความเสี่ยงและวางแผน เพื่อกําหนดแนวทางและติดตามแก'ไขป>ญ หาในการ
ดําเนินโครงการให'ประสบผลสําเร็จ
2. ดานบริหารงาน
(1) ชวยสั่งราชการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับ ปรุงแก'ไข ตั ดสิน ใจ
แก'ป>ญหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และให'คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติราชการ เพื่อให'ผลการปฏิบัติราชการ
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กรมกําหนดไว'ได'
(2) ชวยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข'อบังคับ หลักเกณฑ+
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันตอการเปลี่ยนแปลง
และตอบสนองตอความต'องการของประชาชน
(3) เสนอความเห็ น หรือช วยพิ จ ารณาอนุ มัติ อนุ ญ าต ดํ าเนิ น การต างๆ ตามภารกิ จ ของ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ
(4) เสนอความเห็น ให'คําปรึกษาแนะนํา แก'ไขป>ญหาตามภารกิจชวยอํานวยการ เพื่อให'การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ
(5) เข' า ร วมประชุ ม คณะกรรมการต างๆ ตามที่ ได' รั บ แต งตั้ งหรื อ ในฐานะผู' แ ทนอธิ บ ดี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อการพิจารณาให'ความเห็น หรือการตัดสินใจแก'ป>ญหาได'อยางถูกต'อง
(6) ประสานงานกับองค+กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผู'นําที่เกี่ยวข'อง เพื่อให'เกิด
ความรวมมือหรือแก'ป>ญหาในการปฏิบัติราชการ
/ 3. ดานการ…

-23. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ชวยปกครองบังคับบัญชา กํากับดูแล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อการบริหารงานและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม
(2) ชวยบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร'างแรงจูงใจให'แก
ข'าราชการได'อยางเป;นธรรม
(3) ประสานกิจกรรมให'มีการใช'ทรัพยากรบุคคลรวมกัน เพื่อให'เกิดประสิทธิภาพ คุ'มคา
และบรรลุเปาหมายของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
(1) ช วยวางแผน ติด ตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช'งบประมาณและทรัพยากรของ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให'การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ'มคา บรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) จัดทําแผนและงบประมาณ บริหารโครงการ การจัดหาป>จจัยที่จําเป;นในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนติดตามประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อให'บรรลุภารกิจและ
วัตถุประสงค+ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(3) ชวยอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารงานการคลัง และการควบคุมการ
เบิกจายเงินแผนดิน เพื่อให'เกิดประสิทธิภาพและความคุ'มคาและเป;นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข'อบังคับ
ที่เกี่ยวข'อง
ความรูความสามารถและคุณลักษณะที่จําเป4นในการปฏิบัติงาน
เป;นผู'มีความรู'ความสามารถ ประสบการณ+ และคุณลักษณะทางการบริหารที่จําเป;นสําหรับ
ตําแหนง ดังนี้
1. สมรรถนะหลักทางการบริหาร
(1) มีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยสามารถวางแผนและบริหารทรัพยากรได'
อยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีวิสัยทัศน+ ใช'ยุทธศาสตร+การทํางานบนพื้นฐานของ
หลักการบริหารจัดการบ'านเมืองและสังคมที่ดี สามารถพัฒนาและนําความรู'ในวิทยาการจัดการสมัยใหมมาใช'
ในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนเชิงกลยุทธ+ในการปฏิบัติงาน สามารถกําหนดเปาหมายการทํางานไปสูการปฏิบัติ
ภายใต'การติดตาม ประเมิน และควบคุมให'เกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย มีจิตใจที่เปJดกว'าง หนักแนน ตระหนัก
เข'าใจเงื่อนไข และวัฒนธรรมองค+กร ยืดหยุน และมุงการบริการ ตลอดจนมีความรู'ในด'านระเบียบ กฎหมายอยางดี
(2) มี ความสามารถในการบริห ารงานอย างมื ออาชี พ เป; น ผู' นํ า แห งความเปลี่ ยนแปลง
มีความคิดริเริ่มสร'างสรรค+ มีความสามารถและทักษะในการโน'มน'าวและชักจูงความคิดให'เกิดการยอมรับ มีการ
ตัด สิ น ใจแก'ไ ขป>ญ หาและความคิด เชิง กลยุท ธ+ เป;น ผู 'ใ ฝLรู'ทัน สมัย ติด ตามและรอบรู'ส ถานการณ+ต างๆ
อย างใกล'ช ิด มีค วามกล' า ที่ จ ะคิ ด และแสดงออก ให' ข' อ มู ล และคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก ผู' บั งคั บ บั ญ ชาและ
ผู'ใต'บังคับบัญชาทุกระดับ และที่สําคัญจะต'องมีความสามารถทํางานภายใต'สภาวะกดดัน ความไมแนนอน และ
การปรับเปลี่ยนที่หลากหลายและรวดเร็ว มีความมุงมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต'อง และมีความเป;นกลางในการ
บริหารและทางการเมือง

/ (3) มีความสามารถ…

-3(3) มีความสามารถในการบริหารคน สามารถที่จะประสานสัมพันธ+กับข'าราชการ ลูกจ'างประจํา
และพนักงานราชการของกรมปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หนวยงานและองค+กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีทักษะในการสื่อข'อความด'วยลายลักษณ+อักษร สามารถทําให'ผู'อื่นเข'าใจและตัดสินใจได'
สามารถนําข'อสั่งการของผู'บังคับบัญชาไปถายทอดทําให'ข'าราชการ ลูกจ'างประจําและพนักงานราชการเกิด
ความรู'ความเข'าใจในการปฏิบัติได'อยางถูกต'องและตรงตามนโยบาย สามารถสร'าง พัฒนา และทํางานเป;นทีม
อยางมีศักยภาพ มีความยืดหยุนและปรับตัวได'ดีและสามารถพัฒนาเครือขายความรวมมือกับทุกหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(4) มีความสามารถในการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ โดยมุงเน'นผลงานและความพึงพอใจ
ของผู' ใช' บ ริการเป; น หลั ก โดยมี วิธี การทํ างานเป; น ที ม โปร งใส สามารถตรวจสอบการทํ างานได' ทุ กขั้ น ตอน
ยึด หลักการทํ างานแบบมีส วนรวม คํานึ งถึงประโยชน+ ส วนรวม ประสานผลประโยชน+ ตลอดจนผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น
2. สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนงที่ตองการ
(1) มีความรอบรู'เกี่ยวกับงานในหน'าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข'าใจนโยบายการ
บริหารราชการของรัฐบาล ป>ญหาด'านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
(2) มี ค วามรอบรู' แ ละความเข' า ใจในหลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข'อบังคับเกี่ยวกับงานในหน'าที่
(3) มีความรู' ความสามารถในการวางนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน อํานวยการ
วินิจฉัย สั่งการ ประสานงาน ปกครองบังคับบัญชา และให'คําแนะนําแก'ไขป>ญหาตางๆที่เกี่ยวกับงานในหน'าที่
(4) มีความสามารถและทักษะในการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ความประพฤติและคานิยมสรางสรรค7ที่จําเป4นสําหรับนักบริหาร
(1) มีความกล'ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต'อง มีความซื่อสัตย+สุจริตและรับผิดชอบ มีความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัว ปฏิบัติงานโดยไมเลือกปฏิบัติ และมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
มีจิตใจมุงประโยชน+ของสวนรวม
(2) ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นเป; น แบบอย างที่ ดี แ กข' า ราชการ ลู ก จ' า งประจํ า และพนั กงาน
ราชการ ทั้งในเรื่องสวนตัวและการปฏิบัติงาน
(3) มีอัธ ยาศัย ไมตรี สามารถเสริม สร'า งความสามัค คีแ ละความสมานฉัน ท+ภ ายใน
หนวยงาน
4. ประวัติการรับราชการ
มีประวัติการทํางานที่มีผลงานที่แสดงให'ประจักษ+ถึงความสําเร็จในด'านการบริหารจัดการ
และสามารถแสดงให'เห็นถึงความสามารถที่ได'รับเกียรติ ชื่อเสียง และไมอยูระหวางสอบสวนหรือถูกลงโทษ
ทางวินัย
5. คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเป4นตอการปฏิบัติงาน
(1) มีความรู'ในวิทยาการสมัยใหม
(2) มีจิตใจที่เปJดกว'าง เป;นประชาธิปไตย
(3) มีความคิดริเริ่มสร'างสรรค+ใฝLหานวัตกรรม
(4) สามารถให'ข'อมูล คําปรึกษาและแสวงหาทางเลือกให'กับผู'บังคับบัญชาได'ในทุกระดับ
(5) มีสภาวะทางอารมณ+ที่สามารถทํางานอยางมั่นคงภายใต'สภาวะกดดัน
กองการเจ'าหน'าที่
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

