
 

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง
 

 สายงาน        เจาพนักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ลักษณะงานโดยทั่วไป
   สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกัน 

และระงับอัคคภีัยที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ  พิจารณาทําความเหน็  สรุปรายงาน  เสนอแนะ 

กับดําเนนิการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกนัและระงับอคัคีภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ   
และสาธารณภยัอ่ืน ๆ  เชน  อุทกภัย  วาตภยั  การปองกันฝายพลเรือน  และปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของ 

 

 ชื่อและระดับตําแหนง 
 

   ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตาํแหนง   ดังนีค้ือ 

    เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 ระดับ 2 

    เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 3 ระดับ 3 

    เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 4 ระดับ 4 

    เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 5 ระดับ 5 

    เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 6 ระดับ 6 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ชื่อตําแหนง   เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 
 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกนัและระงับอคัคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 

คอนขางยากภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคําส่ัง  ตามแบบ  หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู
อยางกวาง ๆ  ที่จําเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรือความชํานาญงานคอนขางสูง  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
ปองกันมิใหเกดิเพลิงไหม  ระงับอัคคีภัยทีเ่กิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไป  ลดอันตราย

และความเสยีหายที่เกิดเพลงิไหม  รักษาและบํารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปนสวนใหญ  
ปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผูประสบภยัและทรัพยสิน  ชวยเหลือสงเคราะห
ผูประสบภัย  การฟนฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม  ตามแผนที่เทศบาลไดกําหนดไว  เปนตน   
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล   

เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ชางเครื่องยนต  ชางไฟฟา   
ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน  ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  หรือ 

2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ทางวิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเครื่องเยน็และปรับอากาศ  ทางชางเครื่องยนต  ชางไฟฟา         
ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน  ชางเชื่อมและโลหะแผน  หรือทางอื่นที่  ก.ท.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ
   1.  มีความรูในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

  2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย  
กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง  งานธุรการทั่วไป  และงาน 

สารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 



   5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ละเอียด  แมนยํา 
  6.  มีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่วกับระเบยีบและวิธีการปฏบิัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ชื่อตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 3 
 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ไมสูงนัก  หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งเปนตาํแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานดับเพลิงโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีจ่ํานวนหนึ่ง
หรือปฏิบัติงานดับเพลิงที่ยากพอสมควร  ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 
 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  ทําหนาที่พิจารณา  ทําความเห็น  สรุปรายงาน   

เสนอแนะและดําเนินการเกีย่วกับการดับเพลิง  และสาธารณภยัที่ยากพอสมควร  เพื่อประกอบการพิจารณา  
วินิจฉยัส่ังการการควบคุมงานและการประเมินผลงาน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
 เชน  พิจารณาทําความเหน็เพื่อประกอบการวินิจฉยัส่ังการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาอัคคีภัย  และ 

สาธารณภัย  การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการกําหนดแผนงาน  การปองกันสาธารณภยั  เปนตน  ใหคําปรึกษา 
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ตรวจสอบใหคําปรึกษา  แนะนํา  และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
   มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2  และได 

ดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กาํหนด  2 ป  ใหเพิ่มเปน  3  ป   สําหรับผูมีคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  2  ขอ 1 

 

 ความรูความสามารถที่ตองการ
   นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 

 แลว  จะตอง 
   1.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจบุันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดย 

 เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

   2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูลวิเคราะหปญหาและสรุปเหตผุล 

 

  

 



 
 

ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 4 
 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผูชวย
หัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบไดระดับเดยีวกัน
รับผิดชอบงานดานปองกนัระงับอัคคีภัย  สาธารณภัย  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติหนาที่การดับเพลิงที่คอนขางยาก  โดยไมจําเปนตองมีผู
กํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  ทําหนาที่พิจารณาทําความเห็น  สรุปรายงาน  

เสนอแนะและดําเนินการเกีย่วกับการดับเพลิงและสาธารณภยัที่ยากพอสมควร   เพื่อประกอบการพิจารณา 
วินิจฉยั  ส่ังการ   การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง  
เชน  พิจารณา  ทําความเหน็เพื่อประกอบการวินิจฉยัส่ังการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภยั  เปนตน  ให
คําปรึกษา  แนะนาํในการปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับ
งานในหนาที่  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง   นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว    
ยังทําหนาที่ตดิตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคาํปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง  
แกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยดับเพลิง  ทําหนาที่ชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

  

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
                                    1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 และ  ได 
             ดํารงตําแหนงในระดับ 3  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกีย่วกบังาน 

             ดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

                                      2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานปองกับและบรรเทาสาธารณภยั 2 และ  ได 
             ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ 

             การดบัเพลิงหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กําหนด  4  ป  ใหเพิ่มเปน  5   ปสําหรับผูมีคุณ 

             สมบัติเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 2  ขอ  1 

 

  



 

 ความรูความสามารถที่ตองการ
   นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 3 

 แลวจะตอง 
   1.  มีความรูความสามารถในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนงานที่สังกัด 

  2.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

   3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
   4.  มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ชื่อตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 5 
 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานระดับแผนก  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและ

คุณภาพงานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหวัหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานเทียบไดระดบัเดียวกัน  รับผิดชอบงานดานปองกันระงบัอัคคีภัย  สาธารณภยั  โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติหนาที่การ
ดับเพลิงที่คอนขางยาก  โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิงทาํหนาที่พิจารณาทําความเหน็  สรุปรายงาน  

เสนอแนะและดําเนินการเกีย่วกับการดับเพลิงและสาธารณภยัที่ยากพอสมควร  เพื่อประกอบการพจิารณา
วินิจฉยั 

ส่ังการ   การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  
พิจารณาทําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยส่ังการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย  เปนตน  ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่  
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยัง
ทําหนาที่ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา    ปรับปรุง  
แกไขติดตามประเมินผล  และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยดับเพลิง  ทําหนาที่ชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ  

              ไดดํารงตําแหนงในระดับ 4  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

            งานดบัเพลิงหรืองานอืนที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ   
              ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบตัิงานเกีย่วกับ 

             การดบัเพลิงหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

 ความรูความสามารถที่ตองการ 



นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 4 
แลวจะตอง 

   1.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

   2.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพวิเตอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อตําแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 6 
 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

งานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดยีวกัน  รับผิดชอบงานดานปองกนัระงับอัคคีภัย  สาธารณภัย  โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติหนาที่การดับเพลิงที่คอนขาง
ยาก  โดยไมจาํเปนตองมีผูกาํกับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
   ในฐานะหวัหนาหนวยงานดบัเพลิงทําหนาที่พิจารณาทําความเหน็  สรุปรายงาน  เสนอแนะ 

 และดําเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยทีย่ากพอสมควร  เพื่อประกอบการพิจารณาวนิจิฉัยส่ังการ 

 การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณา 
ทําความเหน็เพื่อประกอบการวินิจฉยัส่ังการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภยั  เปนตน  ใหคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏบิัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่  และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ในฐานะหวัหนาหนวยงานดบัเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํา
หนาที่ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง  
แกไขติดตามประเมินผล  และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยดับเพลิง  ทําหนาที่ชวยหวัหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ  

             ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

            งานดบัเพลิงหรืองานอืนที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ   
             ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบตัิงานเกีย่วกับ 

             การดบัเพลิงหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 ความรูความสามารถที่ตองการ 



นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 5   
แลวจะตอง 

   1.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

   2.  มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

                                      3.  มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 


	และระงับอัคคีภัยที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  พิจารณาทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ

