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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการปองกัน              
การระงับ และการบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ รวมท้ังการเฝา
ระวัง การตรวจตรา การฝกซอมการรับมือลวงหนากับเหตุการณรายแรงตางๆ ตลอดจนการพิจารณา
ทําความเห็น การสรุปรายงาน และการเสนอแนะการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ 
การปองกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เชน อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติ
ตางๆ เปนตน และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังวางแผนการดําเนินงานดานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ใหคําปรึกษาแนะนํา ถายทอดความรูทางวิชาการดานปองกันและบรรเทาสาธารณ ซึ่ง
งานดังกลาวตองอาศัยความรู และความเชี่ยวชาญท่ีอยูในประเภทตามท่ีกําหนดไวดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับเชี่ยวชาญ 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชือ่ตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เปนตน 

รวมท้ังเฝาระวัง ตรวจตรา รับแจงเหตุ รวมท้ังฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(2) จัดทํารายงาน บันทึก สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ ในงานปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 

(3) จัดเตรียม บํารุงดูแล และเก็บรักษาเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ หรือยานพาหนะท่ีใชในงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังตรวจสอบและซอมแซมในระดับเบ้ืองตน เพ่ือใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอและใหการดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบร่ืนและ
ปลอดภัย 

(4) รวมวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนดนโยบายการทํางานดานการปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย เพ่ือใหการทํางานตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  และตอบสนองกับความ
ตองการของประชาชน 

(5) ศึกษา วิเคราะหและวางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนําไปใชกําหนดแผน หรือ
นโยบายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(6) รวมวางแผนการดําเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและ
พระราชบัญญัตติางๆ ท่ีเกี่ยวของดานปองกันและระงับอัคคีภัย  

(7) ตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหม ในเหตุการณหรือสถานการณท่ีรุนแรง เพ่ือ
สรุปหาสาเหตุ และจัดทํารายงาน 

(8) ศึกษา คนควา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย เทคนิค เทคโนโลยีดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบใหมๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานของตนหรือกลุมใหมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองกับความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการทํางานดานปองกันและสาธารณภัยตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการ

วางแผนการทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานปองกันและสาธารณภัยเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานปองกันและสาธารณภัยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานปองกันและสาธารณภัยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานปองกันและสาธารณภัยในระดับเบ้ืองตนแก

หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนและถูกตอง 

(14) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิต ิปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานปองกันและสาธารณภัย เพ่ือประกอบการพิจารณา การกําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย เปนตน 

รวมท้ังเฝาระวัง ตรวจตรา รับแจงเหตุ รวมท้ังฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ 
ท่ีตองอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยท้ัง
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(2) คนควา วิจัยและสํารวจขอมูลดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเปนประโยชนในการ
วิเคราะหและพัฒนาความรูทางดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

(3) ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(4) ถายทอดความรูดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  เชน ให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือ
ประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรู
ท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามาตรฐานและขอกําหนด 

(5) พัฒนาระบบปองกันสาธารณภัย รวมท้ังศึกษา วิเคราะหและวางแผนปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย เพ่ือนําไปใชกําหนดแผน หรือนโยบายตางๆท่ีเกี่ยวของ 

(6) วางแผนการดําเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานการปองกันและระงับอัคคีภัย และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

(7) ตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุการเกิดเพลิงไหม ในเหตุการณหรือสถานการณท่ีรุนแรง เพ่ือ
สรุปหาสาเหตุ และจัดทํารายงาน 

(8) ศึกษา คนควา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย เทคนิค เทคโนโลยีดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแบบใหมๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานขอหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองกับความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

ตางๆ ดานปองกันและสาธารณภัย และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดานปองกันและสาธารณภัยเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานปองกันและสาธารณภัยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานปองกันและสาธารณภัยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(13) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานปองกันและสาธารณภัยแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานปองกันและสาธารณภัยท่ีตนมีความ

รับผิดชอบแกหนวยงานตางๆ หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(15) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
ปองกันและสาธารณภัย เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา            

6  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่น
ท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโท
หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ในทุกสาขาท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได และกําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํา
กวานี้ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและพัฒนามาตรฐาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความสอดคลองตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

(2) พิจารณา สรุป รายงาน และดําเนินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือประโยชนตอการวางแผนแนวทาง หรือมาตรการของหนวยงาน 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยงานดาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการพัฒนา และปรับปรุงงานให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายของหนวยงาน 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมท้ังฐานขอมูลดานปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) ใหความรูดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

(6) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความ
มั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(7) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(8) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงาน รวมท้ัง

ประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(13) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล 

หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีตนมีความ

รับผิดชอบแกหนวยงานตางๆ หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(15) ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(16) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  

4  ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่น
ท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1  ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางตรงตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ ประชาชน ชุมชน และสังคม 

(3) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถใหบริการดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยาง
สอดคลองกับสภาวการณและปญหาอยางแทจริง 

(4) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(5) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(7) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(8) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 
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(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนงาน ข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางการดําเนินดานปองกันและบรรเทา         

สาธารณภัย เพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามแผนงาน ระยะเวลา 
และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(12) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมี
ความชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(13) กําหนดแผน กลยุทธ ยุทธศาสตร นโยบาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไปมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก

องคกร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคหลักท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ รวมท้ังท่ีประชุมท้ังภายในและภายนอก
องคกร เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหมๆ ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาสสูงสุด 

(17) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับดานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตลอดจนสนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพ่ือชวยใหการเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความเขาใจดานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหลุลวงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยางสมบูรณ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 




