มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัยที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ
กับดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่น ๆ เชน อุทกภัย วาตภัย การปองกันฝายพลเรือน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนีค้ อื
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
คอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง ตามแบบ หรือตามแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยู
อยางกวาง ๆ ทีจ่ าเป
ํ นตองปฏิบตั โิ ดยผูม คี วามรูค วามสามารถหรือความชํานาญงานคอนขางสูง และปฏิบัติ
งานอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไป ลดอันตราย
และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม รักษาและบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพยสนิ ของประชาชนเปนสวนใหญ ปอง
กันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน ชวยเหลือสงเคราะหผู
ประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม ตามแผนที่เทศบาลไดกาหนดไว
ํ
เปนตน
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้ างวิศวกรรมเครือ่ งกล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครือ่ งเย็นและปรับอากาศ ชางเครือ่ งยนต ชางไฟฟา
ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ทางวิศวกรรมเครือ่ งกล เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิคเครือ่ งเย็นและปรับอากาศ ทางชางเครือ่ งยนต ชางไฟฟา
ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอืน่ ที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง งานธุรการทั่วไป และงาน
สารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ละเอียด แมนยํา
6. มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับ
ผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ไมสูงนัก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานดับเพลิงโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีจ่ ํานวนหนึง่
หรือปฏิบัติงานดับเพลิงที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง ทําหนาทีพ่ จิ ารณา ทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิง และสาธารณภัยที่ยากพอสมควร เพือ่ ประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการการควบคุมงานและการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน พิจารณาทําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาอัคคีภัย และ
สาธารณภัย การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการกําหนดแผนงาน การปองกันสาธารณภัย เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ดับเพลิงหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป กําหนด 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูลวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัว
หนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกันรับผิด
ชอบงานดานปองกันระงับอัคคีภยั สาธารณภัย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติหนาที่การดับเพลิงที่คอนขางยาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บ
ตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง ทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร เพือ่ ประกอบการพิจารณา
วินจิ ฉัย สั่งการ การควบคุมงาน และการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน พิจารณา ทําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย เปนตน ใหคาํ
ปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยดับเพลิง ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ ได
ดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกับและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ ได
ดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนด 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ปสาหรั
ํ บผูม คี ณ
ุ
สมบัติเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3
แลวจะตอง
1. มีความรูความสามารถในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอ
แนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานดานปองกันระงับอัคคีภยั สาธารณภัย โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั หิ นาทีก่ ารดับเพลิงทีค่ อ น
ขางยาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิงทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอ
แนะและดําเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร เพือ่ ประกอบการพิจารณาวินจิ ฉัย
สั่งการ การควบคุมงาน และการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
พิจารณาทําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยัง
ทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุง
แกไขติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยดับเพลิง ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานดับเพลิงหรืองานอืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ
ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4
แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานดานปองกันระงับอัคคีภยั สาธารณภัย โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั หิ นาทีก่ ารดับเพลิงทีค่ อ นขาง
ยาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิงทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ
และดําเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
การควบคุมงาน และการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณา
ทําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิง นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํา
หนาที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุง แก
ไขติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยดับเพลิง ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ
ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานดับเพลิงหรืองานอืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ
ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5
แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

