
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานในเทศบาลซ่ึงปฏิบติังานเกี่ยวกบัการ 

ป้องกนัและระงบัอคัคีภัยท่ีต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ  พิจารณาทําความเห็น  สรุปรายงาน  

เสนอแนะกบัดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภัย  รวมตลอดถึง 

ภัยธรรมชาติ  และสาธารณภัยอื่น ๆ   เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  การป้องกนัฝ่ายพลเรือน  และปฏิบติังานอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

ช่ือและระดับตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่ง  ดงันีคื้อ 

   เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2 ระดบั 2 

   เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3 ระดบั 3 

   เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4 ระดบั 4 

   เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5 ระดบั 5 

   เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6 ระดบั 6 
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ช่ือตําแหน่ง       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 

ตําแหน่งประเภท        ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภัย  ภัยธรรมชาติ  ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีต้อง

ปฏิบติัค่อนข้างยากภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไป  หรือตามคําสัง่  ตามแบบ  หรือตามแนวทางปฏิบติั

ท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ   ท่ีจําเป็นต้องปฏิบติัโดยผู้มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญงานค่อนข้างสูง  และ

ปฏิบติังานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ป้องกนัมิให้เกิดเพลิงไหม้  ระงบัอคัคีภัยท่ีเกิดขึน้โดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอนัตราย

และความเสียหายท่ีเกิดเพลิงไหม้  รักษาและบํารุงขวญั  ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่  

ป้องกนัและบรรเทาอนัตรายจากอทุกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภยัและทรัพยส์ิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย  การฟืน้ฟูบูรณะสิ่งชํารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม  ตามแผนท่ีเทศบาลได้กําหนดไว้  เป็นต้น  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านีท้างวิศวกรรมเคร่ืองกล   

เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  ช่างเคร่ืองยนต์  ช่างไฟฟ้า  

ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นท่ี ก.จ.กําหนดว่าใช้เป็น 

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  หรือ 

  2.  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้ ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  

เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเคร่ืองเย็นและปรับอากาศ  ทางช่างเคร่ืองยนต์   

ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเช่ือมและโลหะแผ่น  หรือทางอื่นท่ี  ก.จ.กําหนดว่า 

ใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานใน 

หน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ อบจ.  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ใน

การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานด้านการดบัเพลิง  งานธุรการทัว่ไป  และงาน 

สารบรรณอย่างเหมาะสมแกก่ารปฏิบติังานในหน้าท่ี 
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  4.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

  5.  มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีละเอียด  แม่นยํา 

  6.  มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 3 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานไม่สูงนกั  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานดบัเพลิงโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของ 

เจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึงหรือปฏิบติังานดบัเพลิงท่ียากพอสมควร  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานดบัเพลิง  ทําหน้าท่ีพิจารณา  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  

เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกบัการดบัเพลิง  และสาธารณภยัท่ียากพอสมควร  เพ่ือประกอบการพิจารณา  

วินิจฉยัสัง่การ  การควบคุมงานและการประเมินผลงาน  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  

เช่น  พิจารณาทําความเห็นเพ่ือประกอบการวินิจฉยัสัง่การเกี่ยวกบัการป้องกนัและบรรเทาอคัคีภยั  และ  

สาธารณภัย  การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกบัการกําหนดแผนงาน  การป้องกนัสาธารณภยั  เป็นต้น  ให้

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานดบัเพลิง  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วข้างต้นบ้างแล้ว

ตรวจสอบให้คําปรึกษา  แนะนํา  และแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 2  และ 

ได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 2 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบัการ

ดบัเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนด  2 ปี  ให้เพ่ิมเป็น  3  ปี   สําหรับผู้มี

คุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 2 ข้อ 1 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภัย 2 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 4 

ตําแหน่งประเภท    ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนัรับผิดชอบงานด้านป้องกนัระงบัอคัคีภัย  สาธารณภัย  โดยควบคุมตรวจสอบ

การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึงหรือปฏิบติัหน้าท่ีการดบัเพลิงท่ี

ค่อนข้างยาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานดบัเพลิง ทําหน้าท่ีพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ

และดําเนินการเกี่ยวกบัการดบัเพลิงและสาธารณภัยท่ียากพอสมควร   เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉยั  

ส ัง่การ การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  

พิจารณา  ทําความเห็นเพ่ือประกอบการวินิจฉยัสัง่การเกี่ยวกบัการป้องกนัสาธารณภัย  เป็นต้น  ให้

คําปรึกษา  แนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานดบัเพลิง  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว   

ยงัทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา   

ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยดบัเพลิง  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสารธารณภัย 2  

และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบั

งานดบัเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2  

และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 2  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังาน

เกี่ยวกบัการดบัเพลิงหรืองานอืน่ท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  กําหนด  4  ปี ให้เพ่ิมเป็น  5   ปี  สําหรับ

ผู้มีคุณสมบติัเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 2  ข้อ  1 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภัย 3 แล้วจะต้อง 

  1.  มีความรู้ความสามารถในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของส่วนงานท่ีสงักดั 

  2.  มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและ

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

  3.  มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

  4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 5 

ตําแหน่งประเภท       ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานด้านป้องกนัระงบัอคัคีภยั  สาธารณภยั  โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึงหรือปฏิบติัหน้าท่ีการ 

ดบัเพลิงท่ีค่อนข้างยาก  โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติั 

หน้าอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานดบัเพลิงทําหน้าท่ีพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน   

เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกบัการดบัเพลิงและสาธารณภยัท่ียากพอสมควร  เพ่ือประกอบการพิจารณา

วินิจฉยัสัง่การ การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน   โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

อย่าง  เช่น  พิจารณาทําความเห็นเพ่ือประกอบการวินิจฉยัสัง่การเกี่ยวกบัการป้องกนัสาธารณภัย  เป็นต้น   

ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ    

เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานดบัเพลิง  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว   

ยงัทําหน้าท่ีติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา   

ปรับปรุง  แก้ไขติดตาม ประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยดบัเพลิง  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ี 

ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2  

และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบั

งานดบัเพลิงหรืองานอืนท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2  

และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 3  หรือเทียบเทามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบั

การดบัเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภัย 4 แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 6 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัฝ่ายหรือกอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและ

คุณภาพของงานสูงมากหรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานด้านป้องกนัระงบัอคัคีภยั  สาธารณภยั  โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควรหรือปฏิบติั

หน้าท่ีการดบัเพลิงท่ีค่อนข้างยากโดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กาํกบัตรวจสอบ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ในฐานะหวัหน้าหน่วยงานดบัเพลิงมีหน้าท่ีกําหนดนโยบายในการปฏิบติังานพิจารณา 

งบประมาณและวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน   

มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง  แก้ไข  ติดตามประเมินผล  และ 

แก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ทําหน้าท่ีพิจารณาทําความเห็น  สรุปรายงาน  

เสนอแนะ  และดําเนินการเกี่ยวกบัการดบัเพลิงและสาธารณภยัท่ียากพอสมควร  เพ่ือประกอบการพิจารณา

วินิจฉยัสัง่การ  การควบคุมงาน  และการประเมินผลงาน  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

อย่าง  เช่น  พิจารณาทําความเห็นเพ่ือประกอบการวินิจฉยัสัง่การเกี่ยวกบัการป้องกนัสาธารณภัย  เป็นต้น  

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีพิจารณา  ศึกษา วิเคราะห์  ทําความเห็นสรุปรายงาน

เสนอแนะและดําเนินการปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความชํานาญเกี่ยวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังาน

แก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยดบัเพลิง  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้ 

รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 2  

และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบั

งานดบัเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัน 2  

และดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังาน

เกี่ยวกบัการดบัเพลิงหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภัย 5 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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