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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการปองกัน การระงับ และ
การบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ รวมท้ังการเฝาระวัง การตรวจ
ตรา การฝกซอมการรับมือลวงหนากับเหตุการณรายแรงตางๆ ตลอดจนการพิจารณาทําความเห็น 
การสรุปรายงาน และการเสนอแนะการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เชน อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 
และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน 
  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชํานาญงาน 
  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอาวุโส 
    
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการปองกัน ระงับ และบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือตามท่ีรอง

ขอ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และ
บรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(2) เฝาระวงั ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆ เพ่ือดําเนินการปองกัน
เชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ 

(3) จัดเตรียม จัดเก็บ บํารุงรักษา และซอมแซมเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ หรือยานพาหนะท่ีใชใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอและให
การดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบร่ืนและปลอดภัย 

(4) ศึกษา คนควา และรวบรวมงานวิชาการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมี
ขอมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนดกลไก หลักเกณฑ และนโยบาย
ตางๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ  

(5) แกไขปญหาตางๆ ในเบ้ืองตนดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานบริการ 
(8) ตอบขอซักถาม เผยแพร ฝกอบรม และถายทอดความรูความเขาใจดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยใหแกผูประสบภัย ประชาชน และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตองเหมาะสมและสามารถปองกัน และบรรเทาเหตุการณ
ตางๆ ได 

(9) ประสานงานกับหนวยงานภาคราชการและเอกชนในการขอความรวมมือหรือใหความ
ชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดําเนินไป
อยางราบร่ืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางชางเคร่ืองยนต ชางไฟฟา 

ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  ชางเคร่ืองยนต  ชาง
ไฟฟา  ชางโยธา  ชางกอสราง  ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือ 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  ทางชางเคร่ืองยนต 
ชางไฟฟา ชางโยธา ชางกอสราง ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส ชางเชื่อมและโลหะแผน หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการดําเนินการปองกัน การระงับ และการบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ใน

พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือตามท่ีรองขอ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(2) ควบคุม และดูแลการเฝาระวัง การตรวจตรา และการฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบ
ตางๆ เพ่ือดําเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ 

(3) ควบคุม และดูแลการจัดเตรียม การจัดเก็บ การบํารุงรักษา และการซอมแซมเคร่ืองมือ วัสดุ
อุปกรณ หรือยานพาหนะท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงานอยูเสมอและใหการดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบร่ืนและปลอดภัย 

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา และการรวบรวมงานวิชาการดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีขอมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนดกลไก 
หลักเกณฑ และนโยบายตางๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ  

(5) จัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานงานการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) เสนอแนะประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือ
เปนประโยชนประกอบการวางแผนและการกําหนดนโยบาย และมาตรการในการปฏิบัติงาน 

(7) แกไขปญหาตางๆ ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(10) ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงาน เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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(11) รวมวางแผนงาน และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

 
3.  ดานบริการ 
(12) เปนวิทยากรฝกอบรม เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน

ปองกันและระงับอัคคีภัย รวมท้ังการกูภัยตางๆ 
(13) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน ประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงานและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดับเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
ผานหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการดับเพลิงมาไมนอยกวา 3 หลักสูตร 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
ชื่อสายงาน   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับตําแหนง   อาวุโส 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ดูแล และติดตามการดําเนินการปองกัน การระงับ และการบรรเทาสาธารณภัยตางๆ 

ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือตามท่ีรองขอ เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปน
ตน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

(2) ควบคุม ดูแล และติดตามการเฝาระวัง การตรวจตรา และการฝกซอมการรับมือกับเหตุรายใน
รูปแบบตางๆ เพ่ือดําเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ 

(3) ควบคุม ดูแล และติดตามการจัดเตรียม การจัดเก็บ การบํารุงรักษา และการซอมแซม
เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ หรือยานพาหนะท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอและใหการดําเนินงานเปนไปอยางสะดวกราบร่ืนและ
ปลอดภัย 

(4) ควบคุม ดูแล และติดตามการศึกษา การคนควา และการรวบรวมงานวิชาการดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหมีขอมูลประกอบการพิจารณา การวางแผน และการกําหนด
กลไก หลักเกณฑ และนโยบายตางๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ
อื่นๆ  

(5) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานงานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณา 
วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) เชื่อมโยง และประยุกตใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีใหมๆ ทางวิชาการดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) เสนอแนะ และใหแนวทางการแกไขปรับปรุง และการพัฒนาระบบการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เพ่ือเปนประโยชนประกอบการวางแผนและการกําหนดนโยบาย และมาตรการใน
การปฏิบัติงาน 

(8) แกไขปญหาตางๆ ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว 

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

 
2.  ดานกํากับดูแล 
(11) กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานดานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง และตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามท่ี
วางเปาหมาย และนโยบายท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานบริการ 
(13) เปนวิทยากรฝกอบรม เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน

ปองกันและระงับอัคคีภัย รวมท้ังการกูภัยตางๆ 
(14) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือ และเผยแพรปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขอมูลขาวสาร

ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกบุคลากร ประชาชน และหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกัน และปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

(15) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน 

(16) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง หรือเปนผูแทนของหนวยงาน และ
องคกรในการรวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆ เพ่ือรวมพัฒนากลไกและกระบวนการในการ
ปองกันอัคคีภัย การระงับภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ดํารงตําแหนงในประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานและ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทท่ัวไป 

ระดับชํานาญงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงานหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 10 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การดับเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 




