
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน       เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกัน

และระงับอัคคีภัยที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ  พิจารณาท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ
กับดํ าเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  รวมตลอดถงึภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัยอื่น ๆ  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  การปองกันฝายพลเรือน  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนง   ดังน้ีคือ
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ระดับ 2
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ระดับ 3
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 ระดับ 4
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 ระดับ 5
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 ระดับ 6
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ

คอนขางยากภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค ําสั่ง  ตามแบบ  หรือตามแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู
อยางกวาง ๆ  ท่ีจํ าเปนตองปฏิบัติโดยผูมีความรูความสามารถหรือความชํ านาญงานคอนขางสูง  และปฏิบัติ
งานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปองกันมิใหเกิดเพลิงไหม  ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิใหลุกลามออกไป  ลดอันตราย

และความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม  รักษาและบํ ารุงขวัญ  ตลอดจนทรัพยสินของประชาชนเปนสวนใหญ  ปอง
กันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผูประสบภัยและทรัพยสิน  ชวยเหลือสงเคราะหผู
ประสบภัย  การฟนฟูบูรณะสิ่งช ํารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม  ตามแผนที่เทศบาลไดก ําหนดไว  เปนตน
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ่ ากวาน้ีทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  ชางเคร่ืองยนต  ชางไฟฟา
ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน  ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได  หรือ

2.  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี ้ ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  ทางชางเคร่ืองยนต  ชางไฟฟา        
ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน  ชางเชื่อมและโลหะแผน  หรือทางอ่ืนท่ี  ก.ท.กํ าหนดวาใชเปนคุณ
สมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.  มีความรูในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  และกฎหมาย

กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง  งานธุรการทั่วไป  และงาน

สารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ละเอียด  แมนย ํา
6.  มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับ

ผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

ไมสูงนัก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานดับเพลิงโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจํ านวนหน่ึง
หรือปฏิบัติงานดับเพลิงที่ยากพอสมควร  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  ทํ าหนาท่ีพิจารณา  ท ําความเห็น  สรุปรายงาน

เสนอแนะและดํ าเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิง  และสาธารณภัยที่ยากพอสมควร  เพ่ือประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการการควบคุมงานและการประเมินผลงาน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
 เชน  พิจารณาทํ าความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาอัคคีภัย  และ
สาธารณภัย  การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการกํ าหนดแผนงาน  การปองกันสาธารณภัย  เปนตน  ใหค ําปรึกษา
แนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ตรวจสอบใหคํ าปรึกษา  แนะนํ า  และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2  และได

ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ดับเพลิงหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนด  2 ป  ใหเพิ่มเปน  3  ป   ส ําหรับผูมีคุณสมบัติ
เฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  2  ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2

แลว  จะตอง
1.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดย

เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูลวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัว

หนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกันรับผิด
ชอบงานดานปองกันระงับอัคคีภัย  สาธารณภัย  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปก
ครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติหนาที่การดับเพลิงที่คอนขางยาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับ
ตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  ทํ าหนาที่พิจารณาท ําความเห็น  สรุปรายงาน

เสนอแนะและดํ าเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร   เพ่ือประกอบการพิจารณา
วินิจฉัย  สั่งการ   การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน  พิจารณา  ท ําความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย  เปนตน  ใหค ํา
ปรึกษา  แนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงาน
ในหนาที ่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง   นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว
ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุง
แกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยดับเพลิง  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                                    1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ  ได
             ดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
             ดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ
                                      2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานปองกับและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ  ได
             ดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
             การดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนด  4  ป  ใหเพิ่มเปน  5   ปส ําหรับผูมีคุณ
             สมบัติเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2  ขอ  1



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3

แลวจะตอง
1.  มีความรูความสามารถในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนงานที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและเสนอ

แนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณ

ภาพงานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานดานปองกันระงับอัคคีภัย  สาธารณภัย  โดยควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึงหรือปฏิบัติหนาท่ีการดับเพลิงท่ีคอน
ขางยาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิงท ําหนาที่พิจารณาท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอ

แนะและดํ าเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร  เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการ  การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  
พิจารณาทํ าความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย  เปนตน  ใหค ําปรึกษา
แนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่ 
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยัง
ทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า    ปรับปรุง
แกไขติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยดับเพลิง  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ

              ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4  หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
            งานดับเพลิงหรืองานอืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ
              ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
             การดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4

แลวจะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

งานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานดานปองกันระงับอัคคีภัย  สาธารณภัย  โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึงหรือปฏิบัติหนาท่ีการดับเพลิงท่ีคอนขาง
ยาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิงท ําหนาที่พิจารณาท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ

และดํ าเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน   โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  พิจารณา
ทํ าความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย  เปนตน  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่ และ
ปฏบัิติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงานดับเพลิง  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ า
หนาที่ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุง  แก
ไขติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยดับเพลิง  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ

             ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5  หรือที่ ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
            งานดับเพลิงหรืองานอืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 และ
             ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
             การดับเพลิงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5

แลวจะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

                                     3.  มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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