
 
 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 สายงาน        เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
   สายงานนีค้ลมุถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบติังานในเทศบาลซึ่งปฏิบติังานเก่ียวกบัการป้องกนั 

และระงบัอคัคีภยัที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรือวิชาการ  พิจารณาท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ 
กบัด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  รวมตลอดถึงภยัธรรมชาติ   
และสาธารณภยัอ่ืน ๆ  เช่น  อทุกภยั  วาตภยั  การปอ้งกนัฝ่ายพลเรือน  และปฏิบติังานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 
 ชื่อและระดับต าแหน่ง 
 
   ต าแหน่งในสายงานนีม้ีชื่อและระดบัของต าแหน่ง   ดงันีคื้อ 
    เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2 ระดบั 2 
    เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3 ระดบั 3 
    เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4 ระดบั 4 
    เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5 ระดบั 5 
    เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 6 ระดบั 6 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบติังานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  ภยัธรรมชาติ  ซึ่งมีลกัษณะงานที่ตอ้งปฏิบติั 

ค่อนขา้งยากภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่ง  ตามแบบ  หรือตามแนวทางปฏิบติัที่มีอยู่อย่าง
กวา้ง ๆ  ที่จ  าเป็นตอ้งปฏิบติัโดยผูม้ีความรูค้วามสามารถหรือความช านาญงานค่อนขา้งสงู  และปฏิบติังานอื่น
ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ปอ้งกนัมิใหเ้กิดเพลิงไหม ้ ระงบัอคัคีภยัที่เกิดขึน้โดยรวดเรว็มิใหล้กุลามออกไป  ลดอนัตรายและ

ความเสียหายท่ีเกิดเพลิงไหม ้ รกัษาและบ ารุงขวญั  ตลอดจนทรพัยส์ินของประชาชนเป็นสว่นใหญ่  ปอ้งกนัและ
บรรเทาอนัตรายจากอทุกภยั  วาตภยั  การอพยพผูป้ระสบภยัและทรพัยส์ิน  ช่วยเหลือสงเคราะหผ์ู้ 
ประสบภยั  การฟ้ืนฟบููรณะสิ่งช ารุดเสียหายในคืนสภาพเดิม  ตามแผนที่เทศบาลไดก้ าหนดไว ้ เป็นตน้   
และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.  ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้างวิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิค 

วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรบัอากาศ  ช่างเครื่องยนต ์ ช่างไฟฟ้า  ช่างโยธา   
ช่างก่อสรา้ง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพาะ
ส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้ หรือ 

2.  ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู  หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านี ้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล  เทคนิค
วิศวกรรมโยธา  เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  เทคนิคเครื่องเย็นและปรบัอากาศ  ทางช่างเครื่องยนต ์ ช่างไฟฟ้า         
ช่างโยธา  ช่างก่อสรา้ง  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท.ก าหนดว่าใชเ้ป็น
คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
   1.  มีความรูใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 

  2.  มีความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายสภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  และกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  ขอ้บงัคบัอ่ืนที่ใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ที่ 

3. มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังานดา้นการดบัเพลิง  งานธุรการทั่วไป  และงาน 
สารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 

   4.  มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 
   5.  มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที่ละเอียด  แม่นย า 

  6.  มีความสามารถในการใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานที่อยู่ในความ
รบัผิดชอบ 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบติังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงาน 

ไม่สงูนกั  หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงาน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานดบัเพลิงโดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่จ  านวนหนึ่งหรือ
ปฏิบติังานดบัเพลิงที่ยากพอสมควร  ภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบบา้ง  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บั 
มอบหมาย 

 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานดบัเพลิง  ท าหนา้ที่พิจารณา  ท าความเห็น  สรุปรายงาน   

เสนอแนะและด าเนินการเก่ียวกบัการดบัเพลิง  และสาธารณภยัที่ยากพอสมควร  เพื่อประกอบการพิจารณา  
วินิจฉยัสั่งการการควบคมุงานและการประเมินผลงาน  โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  
 เช่น  พิจารณาท าความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาอคัคีภยั  และ 
สาธารณภยั  การศกึษาวิเคราะหเ์ก่ียวกบัการก าหนดแผนงาน  การปอ้งกนัสาธารณภยั  เป็นตน้  ใหค้  าปรกึษา 
แนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานดบัเพลิง  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้
ตรวจสอบใหค้ าปรกึษา  แนะน า  และแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2  และไดด้ ารง 

ต าแหน่งในระดบั 2 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบัการดบัเพลิง
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  ก าหนด  2 ปี  ใหเ้พิ่มเป็น  3  ปี   ส าหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพาะ
ส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  2  ขอ้ 1 

 

 ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
   นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2 
 แลว้  จะตอ้ง 
   1.  มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุารณปั์จจบุนัในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม  โดยเฉพาะ 
 อย่างยิ่งของประเทศไทย 
   2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาขอ้มลูวิเคราะหปั์ญหาและสรุปเหตผุล 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบติังานที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานสงูหรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้
หน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนัรบัผิดชอบงาน
ดา้นปอ้งกนัระงบัอคัคีภยั  สาธารณภยั  โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาจ านวนหนึ่งหรือปฏิบติัหนา้ที่การดบัเพลิงที่ค่อนขา้งยาก  โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูก้  ากบัตรวจสอบหรือ
ภายใตก้ารตรวจสอบบา้ง  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานดบัเพลิง  ท าหนา้ที่พิจารณาท าความเห็น  สรุปรายงาน  

เสนอแนะและด าเนินการเก่ียวกบัการดบัเพลิงและสาธารณภยัที่ยากพอสมควร   เพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉยั   
สั่งการ   การควบคมุงาน  และการประเมินผลงาน  โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  
พิจารณา  ท าความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉยัสั่งการเก่ียวกบัการปอ้งกนัสาธารณภยั  เป็นตน้  ใหค้  าปรกึษา  
แนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ  เก่ียวกบังานในหนา้ที่  
และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานดบัเพลิง   นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้    ยงั
ท าหนา้ที่ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะน า  ปรบัปรุง  แกไ้ข  
ติดตามประเมินผล  และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 

ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยดบัเพลิง  ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 

  

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                                    1.มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 และ  ไดด้  ารง 
             ต าแหน่งในระดบั 3  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบังานดบัเพลิง 
             หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 
                                      2.มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานป้องกบัและบรรเทาสาธารณภยั 2 และ  ได ้
             ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 2  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบั 
             การดบัเพลิงหรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  ก าหนด  4  ปี  ใหเ้พิ่มเป็น  5   ปีส าหรบัผูม้ีคณุสมบติั 
             เจา้พนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2  ขอ้  1 
 
  
 
 
 



 
 
 ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
   นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3 
 แลว้จะตอ้ง 
   1.  มีความรูค้วามสามารถในนโยบายและแผนงานดา้นต่าง ๆ  ของสว่นงานที่สงักดั 

  2.  มีความสามารถในการจดัท าแผนงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะน าและ
เสนอแนะวิธีการแกไ้ขปรบัปรุงการปฏิบติังานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 

   3.  มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
   4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก  ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพ
งานสงูมาก  หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงาน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานดา้นป้องกนัระงบัอคัคีภยั  สาธารณภยั  โดยควบคมุตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนหนึ่งหรือปฏิบติัหนา้ที่การดบัเพลิงที่ค่อนขา้งยาก  
โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูก้  ากบัตรวจสอบหรือภายใตก้ารตรวจสอบบา้ง  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานดบัเพลิงท าหนา้ที่พิจารณาท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ

และด าเนินการเก่ียวกบัการดบัเพลิงและสาธารณภยัที่ยากพอสมควร  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ  
การควบคมุงาน  และการประเมินผลงาน   โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  พิจารณาท า
ความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉยัสั่งการเก่ียวกบัการปอ้งกนัสาธารณภยั  เป็นตน้  ใหค้  าปรกึษาแนะน าในการ
ปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ  เก่ียวกบังานในหนา้ที่  และปฏิบติัหนา้ที่
อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานดบัเพลิง  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัท า
หนา้ที่ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะน า    ปรบัปรุง  แกไ้ข
ติดตามประเมินผล  และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 

ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยดบัเพลิง  ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 

 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 2 และ  

              ไดด้  ารงต าแหน่งในระดบั 4  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบั 
            งานดบัเพลิงหรืองานอืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 และ   
              ไดด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 3  หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบั 
             การดบัเพลิงหรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
 
 ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4 
แลว้จะตอ้ง 

   1.  มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการบรหิารงานบุคคล 
   2.  มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 



3. มีความรูค้วามสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร ์
 

ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก  ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพ 

งานสงูมาก  หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงาน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานดา้นป้องกนัระงบัอคัคีภยั  สาธารณภยั  โดยควบคมุตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนหนึ่งหรือปฏิบติัหนา้ที่การดบัเพลิงที่ค่อนขา้งยาก  
โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูก้  ากบัตรวจสอบหรือภายใตก้ารตรวจสอบบา้ง  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
   ในฐานะหวัหนา้หน่วยงานดบัเพลิงท าหนา้ที่พิจารณาท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ 
 และด าเนินการเก่ียวกบัการดบัเพลิงและสาธารณภยัที่ยากพอสมควร  เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 
 การควบคมุงาน  และการประเมินผลงาน   โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  พิจารณา 

ท าความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉยัสั่งการเก่ียวกบัการปอ้งกนัสาธารณภยั  เป็นตน้  ใหค้  าปรกึษาแนะน าในการ
ปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ  เก่ียวกบังานในหนา้ที่  และปฏิบติัหนา้ที่
อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ในฐานะหวัหนา้หน่วยงานดบัเพลิง  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัท า
หนา้ที่ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะน า  ปรบัปรุง  แกไ้ข
ติดตามประเมินผล  และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 

ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยดบัเพลิง  ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานตามที่ไดร้บั
มอบหมาย 

 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 และ  

             ไดด้  ารงต าแหน่งในระดบั 5  หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบั 
            งานดบัเพลิงหรืองานอืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 

2. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 และ   
             ไดด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 4  หรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังานเก่ียวกบั 
             การดบัเพลิงหรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
 ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 5   
แลว้จะตอ้ง 

   1.  มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการบรหิารงานบุคคล 
   2.  มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 



                                     3.  มีความรูค้วามสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร ์
 
 


