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ต าแหน่ง เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบรหิารงาน  เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน   เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ประเภท/ระดบั   ทัว่ไป/ช านาญงาน 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักปลดัเทศบาล 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน กลุ่มงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ชื่อต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หวัหน้าส านักปลดัเทศบาล 
ประเภท/ระดบั    อ านวยการ/ระดบัตน้ 
ส่วนท่ี 2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบโดยสรปุ (Job Summary)   

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานระดบัตน้ ทีต่้องใชค้วามรู้ ความสามารถทางวชิาการในการทางาน ปฏบิตังิาน
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบตัิงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
ส่วนท่ี  3  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
1. ด้านการปฏิบติัการ 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 ควบคุม ก ากบัด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตรวจตรา รบัแจ้งเหตุ เช่น อคัคภีัย 
อุทกภยั วาตภยั และภยัพบิตัติ่างๆ เป็นตน้ เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั และบรรเทาความเสยีหาย
ในดา้นชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน  

 

2 ด าเนินการระงบัอคัคภียั และภยัพบิตัิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รบัผดิชอบตามทีร่้องขอ กู้ภยัและ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั เพื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยไดอ้ย่างรวดเร็ว และเกดิความเสยีหายน้อย
ทีสุ่ด  

3 ตรวจสอบเครื่องมอือุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชใ้น การปฏบิตังิาน
อยู่เสมอ เพื่อใหเ้กดิความพรอ้มในการปฏบิตังิานไดท้นัท่วงท ีและใหก้ารด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 



ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

4 รวบรวม จดัท าขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน เช่น ส ารวจแหล่งน ้า เสน้ทางจราจร แหล่ง
ชุมชนต่างๆ บรเิวณหรอืพืน้ทีท่ ีเ่สีย่งต่อการเกดิภยั เป็นตน้ เพื่อจดัท าแผนป้องกนัรบัสถานการณ์ 
และเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างสะดวกและทนัต่อเหตุการณ์ 

5 ศกึษา วเิคราะห ์จดัท ารายงาน บนัทกึและสถติขิอ้มลูต่างๆในงานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั เพื่อ
น าไปปรบัปรุงและพฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

6 ศึกษาค้นคว้า ติดตามเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อน ามาพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานให้ทนัสมยั
และ       มปีระสทิธภิาพ 

7 ปฏิบตัิงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  ทีส่งักดับรรลุภารกจิทีก่ าหนดไว ้  

2. ด้านการก ากบัดแูล 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 ก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีร่ะดบัรองลงมา เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

2 วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาเพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

3. ด้านการบริการ 

ท่ี ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตวัช้ีวดั 

1 ประสานงานกบัหน่วยงานหรอืส่วนราชการต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการปฏบิตังิานและก่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดรีะหว่างกนั 

 

2 ใหค้ าปรกึษา แนะน า ตอบขอ้หารอื ตลอดจนเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลเกี่ยวกบัการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัหรอืการช่วยเหลือผู้ประสบภยั แก่ส่วนราชการต่างๆ ทัง้ภาครฐัและ
เอกชน และประชาชน เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ใน
เบือ้งตน้ไดด้ว้ยตนเอง 

 

3 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานหรอืส่วน
ราชการ เพื่อน ามาพฒันาหน่วยงานหรอืส่วนราชการต่อไป 

 

4 ฝึกอบรมและใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏบิตังิานแก่เจา้หน้าทีร่ะดบัรองลงมาหน่วยงานต่างๆ 
และประชาชนรวมทัง้ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่วกบังานในหน้าที ่เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิาน
มทีกัษะในการปฏบิตังิานเพิม่มากขึน้ 

 

ส่วนท่ี  4  คณุสมบติัท่ีจ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มคีุณสมบตัติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.ท.จ.เชยีงราย ก าหนด 
ส่วนท่ี  5  ความรู้ ทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ระดบัท่ีต้องการ 
1. ความรูท้ีจ่ าเป็นในงาน (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) 2 

2. ความรูเ้รื่องปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็   
พระเจา้อยู่หวั 

2 

3. ความรูเ้รื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 

4. ความรูเ้รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ฉพาะทางในงานทีร่บัผดิชอบ) 2 

5. ความรูท้ ัว่ไปเรื่องชุมชน 2 



ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  

6. ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์ 2 

7. ทกัษะการประสานงาน 2 

8. ทกัษะการเขยีนหนังสอืราชการ 2 

9. ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 2 

10. ทกัษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู ้ 2 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่ง ประกอบดว้ย 
สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ       

1.การมุ่งผลสมัฤทธิ ์        ระดบั 2 
2.การยดึมัน่ในความถูกตอ้งและจรยิธรรม    ระดบั 2 
3.ความเขา้ใจในองค์กรและระบบงาน      ระดบั 2 
4.การบรกิารเป็นเลศิ         ระดบั 2 
5.การท างานเป็นทมี         ระดบั 2 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน  
1.การมุ่งความปลอดภยัและระวงัภยั   ระดบั 2 
2.การยดึมัน่ในหลกัเกณฑ์    ระดบั 2 
3.การสัง่สมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี  ระดบั 2 
4.ความเขา้ใจพืน้ทีแ่ละการเมอืงทอ้งถิน่   ระดบั 2 
5.ศลิปะการโน้มน้าวจูงใจ    ระดบั 2 
 

 


