แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของเทศบาลตาบลเวียงสรวย

จ.ส.อ.สุรชาติ ตารินทร์
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตาแหน่งเลขที่ 12-2-01-4805-001
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภท/ระดับ
ทัวไป/ช
่
านาญงาน
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
สานักปลัดเทศบาล
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่ าย/งาน
กลุ่มงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ประเภท/ระดับ
อานวยการ/ระดับต้น
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านระดับต้น ทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ไ ด้ร ับ
มอบหมาย
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
1. ด้านการปฏิ บตั ิ การ
ที่
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ตัวชี้วดั
1

2

3

ควบคุม กากับดาเนินการป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภ ัย
อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบตั ติ ่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหาย
ในด้านชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
ดาเนินการระงับอัคคีภยั และภัยพิบตั ิอ่นื ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่รี บั ผิดชอบตามทีร่ ้องขอ กู้ภยั และ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหายน้อย
ทีส่ ุด
ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ใน การปฏิบตั งิ าน
อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบตั งิ านได้ทนั ท่วงที และให้การดาเนินการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ที่

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

4

รวบรวม จัดทาข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน เช่น สารวจแหล่งน้า เส้นทางจราจร แหล่ง
ชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพืน้ ทีท่ เ่ี สีย่ งต่อการเกิดภัย เป็ นต้น เพื่อจัดทาแผนป้ องกันรับสถานการณ์
และเพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทารายงาน บันทึกและสถิตขิ อ้ มูลต่างๆในงานป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
นาไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพ
ศึกษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ทนั สมัย
และ
มีประสิทธิภาพ

5
6
7

ตัวชี้วดั

ปฏิบตั ิงานและสนับสนุ นงานอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีส่ งั กัดบรรลุภารกิจทีก่ าหนดไว้

2. ด้านการกากับดูแล
ที่

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

1

กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีร่ ะดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง

2

วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บงั คับบัญชาเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่สาเร็จลุล่วง
ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด

3. ด้านการบริการ
ที่
1
2

3
4

ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ

ตัวชี้วดั

ประสานงานกับหน่ วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่ออานวย
ความสะดวกในการปฏิบตั งิ านและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แก่ส่วนราชการต่างๆ ทั ง้ ภาครัฐและ
เอกชน และประชาชน เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ใน
เบือ้ งต้นได้ดว้ ยตนเอง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานหรือส่วน
ราชการ เพื่อนามาพัฒนาหน่วยงานหรือส่วนราชการต่อไป
ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับรองลงมาหน่วยงานต่างๆ
และประชาชนรวมทัง้ ตอบปั ญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านเพิม่ มากขึน้

ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จาเป็ นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.ท.จ.เชียงราย กาหนด
ส่วนที่ 5 ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็ นในตาแหน่ งงาน
ความรู้ที่จาเป็ นประจาสายงาน

ระดับที่ต้องการ

1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)

2

2. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั
3. ความรูเ้ รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ

2

4. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)

2

5. ความรูท้ วไปเรื
ั่
่องชุมชน

2

2

ทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ ง ประกอบด้วย
6. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

2

7. ทักษะการประสานงาน

2

8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

2

9. ทักษะการบริหารข้อมูล

2

10. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้

2

สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ ง ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2.การยึดมั ่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4.การบริการเป็ นเลิศ
5.การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1.การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย
2.การยึดมั ่นในหลักเกณฑ์
3.การสั ่งสมความรูแ้ ละความเชียวชาญในสายอาชีพ
4.ความเข้าใจพืน้ ทีแ่ ละการเมืองท้องถิน่
5.ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

