
ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 
ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภทท่ัวไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   

ลงวันที่  15  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ที ่ ตำแหน่งที่จะคัดเลือก คุณสมบัติ 
1 ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทา-    

สาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ 
๑. พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับ
ชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส 
2. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    2.1 ได้รับปริญญาตรีตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาหรือทางเคมี  กฎหมาย รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือ                  
ในสาขาวิช าหรือท างอ่ืนที่  ก .จ . ,ก .ท . ห รือ  ก .อบต . กำหนดว่า ใช้              
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้
   2.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน              
ในสาขาวิชาหรือทางเคมีกฎหมาย รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือ                      
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
   2.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน             
ในสาขาวิชาหรือทางเคมี  กฎหมาย รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือ                 
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได ้
๓.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  15,060.- บาท 
๔.  ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลา
รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 
ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภทท่ัวไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   

ลงวันที่  15  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 
ตำแหน่งประเภท  วิชาการ 

 
สายงาน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัย เพ่ือวางแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ การให้คำแนะนำ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับ                   
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืนๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันภัย                 
ฝ่ายพลเรือนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง 
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ 

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับปฏิบัติการ 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับชำนาญการ 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับชำนาญการพิเศษ 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ระดับเชี่ยวชาญ 
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ตำแหน่งประเภท   วิชาการ 

ชื่อสายงาน     ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ชื่อตำแหน่งในสายงาน    นักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับตำแหน่ง     ระดับปฏิบัติการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ                        
ในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 วางแผนดำเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.2 ดำเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติ อ่ืนๆ ที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ รับผิดชอบ         

ตามที่ร้องขอกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหาย
น้อยที่สุด 

1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง เพ่ือป้องกันอัคคีภัย
และภัยพิบัติอ่ืนๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่เพ่ือดำเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 

1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้อยู่ใน 
สภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส 

1.5 สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องกัน
และระบบอัคคีภัย 

1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
ที่รนุแรง เพื่อสรุปหาสาเหตุ และจัดทำรายงาน 

1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
เพ่ือกำหนดกลไกหลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 วางแผนการดำเนินการจัดทำแผนแม่บท เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย              

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.2 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน

หรือส่วนราชการหรือโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือ            
ส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน           
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือเอกชนต่างๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาตรีตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี

กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย         
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ      
สำหรับตำแหน่งนี้ได ้

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี
กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย          
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ        
สำหรับตำแหน่งนี้ได ้

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี
กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิศวกรรมความปลอดภัย         
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ    
สำหรับตำแหน่งนี้ได ้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. ความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 

1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1 
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ 1 
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ

                          ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ 1 
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1 
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร      ระดับ 1 
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1 
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน       ระดับ 1 
1.8 ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์   ระดับ 1 
1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล     ระดับ 1 
1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง      ระดับ 1 
1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ      ระดับ 1 

2. ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน ประกอบด้วย 
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ 1 
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ 1 
2.3 ทักษะการประสานงาน       ระดับ 1 
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ       ระดับ 1 
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอและถ่ายทอดความรู้    ระดับ 1 
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ 1 
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1 
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3. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประกอบด้วย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1 
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ 1 
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ 1 
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1 
3.1.5 การทำงานเป็นทีม      ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจำสายงาน 
3.2.1 การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์   ระดับ 1 
3.2.2 การคิดวิเคราะห์       ระดับ 1 
3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย     ระดบั 1 
3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1 
3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน   ระดับ 1 


