มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
เจาหนาทีป่ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปอง
กัน และระงับอัคคีภัย พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะ และดําเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบ เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ
เชน อุทกภัย วาตภัย การปองกันฝายพลเรือนและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1ระดับ 1
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2ระดับ 2
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3ระดับ 3
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4ระดับ 4
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5ระดับ 5

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
ชื่อตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ที่ไมยากภาย ใต
การกํากับตรวจสอบโดยใกลชดิ หรือตามคําสัง่ หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือ
ละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติ หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไปลด
อันตรายและความเสียหายทีเกิดเพลิงไหม รักษาและบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพยสนิ ของประชาชนเปน
สวนใหญปอ งกันและ บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน
ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได
กําหนดไว เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
ํ่ านีท้ างชางเครือ่ งยนต
ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง งานธุรการทั่วไป และ
งานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ละเอียด แมนยํา

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีป่ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติคอนขางยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง ตามแบบ หรือตามแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ ที่จําเปนตองปฏิบตั โิ ดยมีความรู ความสามารถ หรือความชํานาญงานคอน
ขางสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไป ลด
อันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม รักษาและบํารุงขวัญ ตลอดจนทรัพยสนิ ของประชาชนเปน
สวนใหญปอ งกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสินชวย
เหลือสงเคราะหผูประสพภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิม ตามแผนที่องคการ
บริหารสวนตําบลไดกาหนดไว
ํ
เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 1 แลว จะตองมีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู
ในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีป่ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ไมสูงนัก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานดับเพลิงโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจา
หนาทีจ่ านวนหนึ
ํ
ง่ หรือปฏิบัติงานดับเพลิงที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิง ทําหนาทีพ่ จิ ารณา ทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิง และสาธารณภัยที่ยากพอสมควร เพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมงานและการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน พิจารณาทําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา
อัคคีภยั และสาธารณภัยการศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับการกําหนดแผนงาน การปองกันสาธารณภัย
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิง นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ตรวจสอบใหคําปรึกษา แนะนํา และแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูลวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีป่ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพ ของงานสูงหรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานดานปองกันระงับอัคคีภยั สาธารณภัย โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ หรือปฏิบตั หิ นาที่
การดับเพลิงที่คอนขางยาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง ทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะ
และดําเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร เพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมงาน และการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน พิจารณาทําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณ
ภัย เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบาง
แลว ยังทํา หนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะ
นํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิด
ชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และ
ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยว
กับงานดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และได
ดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความสามารถในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง
เจาหนาทีป่ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานดานปองกันระงับอัคคีภยั สาธารณภัย โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนพอสมควรหรือปฏิบตั ิ
หนาที่การดับเพลิงที่ยาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และ
ปฏิบัตหิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิง ทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น สรุปรายวาน
เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร เพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมงาน และการประเมินผลงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน พิจารณาทําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณ
ภัย เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิง นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และได
ดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความสามารถในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

