ขอกำหนดงาน (Terms of Reference
จางบุคคล เพื่อปฏิบัติงานผูชวยพนักงานดับเพลิงและปฏิบตั ิงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
........................................

1. หลักการและเหตุผล

ในพื้ น ที่ รับ ผิดชอบขององค การบริห ารสวนตำบลบานกาศ มีอาคารรานคา รวมทั้ งบ านเรือนที่ อยูอาศั ย
ของประชาชนที่ อยูในชุมชนตางๆ ซึ่งชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเหลานี้ ตลอดจนสิ่งแวดลอม จะตองไดรับ
หลักประกันความปลอดภัยดานอัคคีภัย ภายใตการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นทั้งตำบล รวมทั้งสิ้น 7
หมูบาน ตามพระราชบั ญ ญั ติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2539 มาตรา 67(4 และที่ แกไข
เพิ่มเติม ประกอบกับพระราชบัญ ญั ติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทองถิ่นของตน จึงจำเปนตองจางบุคคล
ธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานผูชวยพนักงานดับเพลิงเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอด
ถึงภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่นๆ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย งานกูชีพกูภัย
2. ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูร ับจางปฏิบัติงานผูชวยพนักงานดับเพลิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีอายุไมต่ำกวา 21 ป และไมเกิน 60 ป
มีความประพฤติเรียบรอย ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเปนนักเลนการพนัน
เปนบุคคลที่ตอ งมีไหวพริบ ชางสังเกต รูจักแกไขปญหาเฉพาะหนาได
ไมเปนผูทุพพลภาพหรือไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ไมเคยถูกลงโทษไลออกจากงานและไมเคยเปนผูตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
การศึกษาไมต่ำกวาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6

4. รายละเอียดและขอบเขตความรับผิดชอบของผูร ับจาง
1. วันปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับคำสั่งองคการบริหารสวนตำบลบานกาศ เรื่อง แตงตั้งเวรปองกันและระงับ
อัคคีภัยและเวรกูชีพกูภัยในแตละเดือน วันปฏิบัติงานปกติ คือวันจันทร-เสาร เวลา 08.30-16.30 น.
2. ปฏิบัติหนาที่รับแจงเหตุ การติดตอสื่อสารทางวิทยุสื่อสาร การประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ในเวลาราชการขณะอยูเวรเตรี ยมพรอม หากไม มี เหตุ ส าธารณภั ยให ช วยปฏิ บั ติงานการออกสำรวจ
แหลงน้ำ การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ ในการปองกันและแกไขปญ หาภัยแลง การบริการแจกจายน้ำกรณี ภัยแลง
การออกสูบน้ำทวมขังกรณี เกิดอุทกภัย งานรักษาความสะอาดที่สาธารณะ งานการลดหมอกควัน การเตรียมจัด
สถานที่งานประเพณี งานรัฐพิธีและกิจกรรมตางๆ ที่องคการบริหารสวนตำบลดำเนินการ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ปฏิบัติหนาที่ประจำรถยนตดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ- ๗3๗ แพร และรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลข
ทะเบียน บพ-๔๙๑๘ แพร เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยตางๆ
5. ปฏิบัติหนาที่ดูแลเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณประจำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ- ๗3๗ แพร
และอุปกรณประจำรถรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บพ-๔๙๑๘ แพร ใหสามารถนำไปใชปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและพรอมใชงานอยูตลอดเวลา ทั้งกอน ขณะเกิด และหลังเกิดเหตุ สาธารณภัย
6. หากเกิดเหตุสาธารณภัยตางๆ เมื่อตองการกำลังพลเพิ่มเติม จะตองสามารถเรียกมารวมปฏิบัติงานได
ตลอดเวลา
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7. หากมีเหตุจำเปนที่ไมส ามารถปฏิบัติงานได ผูรับจางจะตองแจงและรายงานเปนลายลักษณ อักษรให
หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผูวาจาง ทราบกอนทุกครั้งที่มีเหตุจำเปนดวย
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานระงับเหตุสาธารณภัย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของ ใหอยูในความควบคุมดูแลของเจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผูวาจางมอบหมาย
4.1 ระยะเวลาการจาง/การจายเงินคาจาง
1. มีระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 12 เดือน
2. ผูวาจางจะจายคาจางใหผูรับจางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอัตราเดือนละ
7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถวน
4.2 เงื่อนไขการจายเงินคาจาง
1. ผูรับจางตองทำรายงานประจำเดือนสงมอบงานใหผูรับจางภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันครบเดือนที่ไดทำงาน
2. ผูวาจางจะจายเงินใหแกผูรับจางเปนงวดๆ ละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดตรวจรับ
งานจางเรียบรอยแลว
3. ผู วาจ างมี สิ ท ธิที่ จ ะหั ก เงิน ค าจ างเดื อ นใดๆ ที่ ผู วาจ างจะต อ งจ ายให แ ก ผู รับ จ างได โดยไม มี ข อ โต แ ย ง
หากปรากฎวาผูรับจางไมทำงานตามขอกำหนดงาน
4. หากผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตามสัญ ญา จะถือวาผูรับจางผิดสัญ ญา ผูวาจางมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาจางไดทันที โดยไมตองแจงใหทราบกอน
5. ผู รับ จ างต อ งปฏิ บั ติ ตามสั ญ ญา ข อกำหนด และหลั ก เกณฑ ที่ ระเบี ย บ กฎหมาย ประกาศ คำสั่ งของ
ทางราชการ หรือขององคการบริหารสวนตำบลที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวโดยเครงครัด
4.3 การปฏิบัติกรณีพิเศษ
กรณี ผูวาจางมีเหตุจำเปนที่จะใหผูรับจางทำงานเปนพิเศษเพิ่มเติมจากรายละเอียดขางตน หรือใหทำงาน
นอกเหนือจากการทำงานปกติ ผูวาจางจะตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา ทั้งนี้ ผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาจาง
เพิ่มเติม

