
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตางๆ  ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปอง
กัน และระงับอัคคีภัย  พิจารณาท ําความเห็น  สรุปรายงานเสนอแนะ  และด ําเนินการตามกฎหมาย  
และระเบียบ เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ  
เชน  อุทกภัย  วาตภัย การปองกันฝายพลเรือนและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี  คือ

เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1ระดับ 1
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2ระดับ 2
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3ระดับ 3
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4ระดับ 4
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5ระดับ 5



ชื่อต ําแหนง เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ที่ไมยากภาย ใต
การกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตามคํ าส่ังหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด  หรือ
ละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติ หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไปลด

อันตรายและความเสียหายทีเกิดเพลิงไหม  รักษาและบํ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปน
สวนใหญปองกันและ บรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน
ชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย  การฟนฟูบูรณะสิ่งช ํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได
กํ าหนดไว  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตํ ่ากวาน้ีทางชางเคร่ืองยนต

ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาต ําบลและองคการบริหารสวนตํ าบล

และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง  งานธุรการทั่วไป  และ

งานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
3.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  ละเอียด  แมนย ํา



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติคอนขางยากภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามคํ าสั่ง  ตามแบบ  หรือตามแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ ที่จํ าเปนตองปฏิบัติโดยมีความรู  ความสามารถ  หรือความชํ านาญงานคอน
ขางสูง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไป  ลด

อันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม  รักษาและบํ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปน
สวนใหญปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสินชวย
เหลือสงเคราะหผูประสพภัย การฟนฟูบูรณะสิ่งช ํารุดเสียหายใหคืนสภาพเดิม  ตามแผนที่องคการ
บริหารสวนตํ าบลไดก ําหนดไว  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และได

ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 1 แลว  จะตองมีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู
ในความรับผิดชอบ



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ไมสูงนัก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานดับเพลงิโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจา
หนาท่ีจํ านวนหน่ึง  หรือปฏิบัติงานดับเพลิงที่ยากพอสมควร  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  ทํ าหนาท่ีพิจารณา  ท ําความเห็น  สรุปรายงาน

เสนอแนะและดํ าเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิง  และสาธารณภัยที่ยากพอสมควร  เพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมงานและการประเมินผลงาน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง  เชน  พิจารณาท ําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา
อัคคีภัย  และสาธารณภัยการศึกษา  วิเคราะหเกี่ยวกับการก ําหนดแผนงาน  การปองกันสาธารณภัย
เปนตน  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ตรวจสอบใหคํ าปรึกษา  แนะนํ า  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1  และได

ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 2 แลว  จะตอง
1.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดย

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูลวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพ  ของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานดานปองกันระงับอัคคีภัย  สาธารณภัย  โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึงหรือปฏิบัติหนาท่ี
การดับเพลิงที่คอนขางยาก    โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  ทํ าหนาที่พิจารณาท ําความเห็น  สรุปรายงาน

เสนอแนะ และดํ าเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร  เพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาท ําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณ
ภัย  เปนตน ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบาง
แลว  ยังทํ า หนาท่ีติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะ
นํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิด
ชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และ

ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยว
กับงานดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และได
ดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2  หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป



               ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 3 แลว  จะตอง
1.  มีความรูความสามารถในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนงานที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน



ชื่อต ําแหนง เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ
ภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานดานปองกันระงับอัคคีภัย  สาธารณภัย  โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนพอสมควรหรือปฏิบัติ
หนาที่การดับเพลิงที่ยาก   โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  ทํ าหนาที่พิจารณาท ําความเห็น  สรุปรายวาน

เสนอแนะและดํ าเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร  เพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง  เชน  พิจารณาท ําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณ
ภัย  เปนตน ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า
ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และได

ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 และได
ดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

       



             ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 4 แลว  จะตอง
1.  มีความรูความสามารถในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนงานที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า

และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา

                           4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
5. มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร


	»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹˚Ò¹Ð¼ÙéªèÇÂËÑÇË¹éÒË¹èÇÂ§Ò¹ÃÐ´Ñºá¼¹¡  «Öè§ÁÕË¹éÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾  ¢Í§§Ò¹ÊÙ§ËÃ×Íã¹˚Ò¹Ð¼ÙéªèÇÂËÑÇË¹éÒË¹èÇÂ§Ò¹«Öè§à»ç¹µÓáË¹è§·ÕèÁÕË¹éÒ·Õè¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§§Ò¹à·ÕÂºä´éÃÐ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñ¹  ÃÑº¼Ô´ªÍº§Ò¹´éÒ¹»éÍ§¡Ñ¹ÃÐ§ÑºÍÑ¤¤ÕÀÑÂ  ÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ

