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บทนำ 

 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ จัดต้ังข้ึนเพื่อทำหนาที่ในการจัดทำ บำรุงรักษา และใหบริการ

สาธารณะแกประชาชน ซึ่งตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากสวนราชการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานดำเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา “ประชาชนจะตองไดรบับริการ
สาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ำกวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผ ิดชอบตอผู ใชบริการใหมากขึ ้น รวมทั ้งส งเสร ิมใหประชาชน              
ภาคประชาสังคม  และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมดำเนินงานและติดตามตรวจสอบ” 

 
เทศบาลตำบลบางป ูในฐานะหนวยงานหน่ึงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทำมาตรฐานการ

บริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง มาตรฐานการบริการและมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางถนน ขึ้น เพื่อใชเปนมาตรฐานที่ในการบริหารและใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อเปนหลักประกันวา
ประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานข้ันต่ำที่เทาเทียมกัน สงผลให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทั้งนี้ แนวทางการบริการและปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางปู ฉบับน้ี      
จัดข้ึนตามแนวทางมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่แจงใหทองถ่ินทุกแหงปฏิบัติตาม 

 
หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนในการเพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการ

สาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแกประชาชน สมดังคำที ่วา “ทองถิ ่นกาวไกล            
ชาวไทยมีสุข” 

 
เทศบาลตำบลบางป ู

ประจำป พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการบริการ 
ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย 

 
การปองกันและระงับอัคคีภัย เปนการดำเนินการเพื่อมิใหเกิดเพลิงไหม รวมถึงการตรียมการ 

เพื่อรองรับเหตุการณเมื่อเกิดเพลิงไหม แตหากเกิดเพลิงไหมขึ้นแลว เจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งไดแก ผูบริหาร
ทองถิ่น มีหนาที่อำนวยการดับเพลิงและบรรเทาความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิง
ไหมอัคคีภัยเปนสาธารณภัยประเภทหน่ึง ซึ่งตามพระราชบัญญัติปองกนัและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มาตรา 
5 กำหนดใหผูอำนวยการดับเพลิงประจำทองถิ่น ไดแก ผูอำนวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองที่ตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน ปฏิบัติหนาที่รวมกับเจาพนักงานทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ปองกัน
และระงับอัคคีภัย ดังน้ี 

1. จัดใหมีเครื่องดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และยานพาหนะ สำหรับปองกัน 
และระงับอัคคีภัย 

2. จัดใหมีสถานที่สำหรับเกบ็รกัษาสิ่งของตามขอ 1 โดยแยกเปนหนวยตามความจำเปน เพื่อ 
ใชปองกันและระงับอัคคีภัยไดทันทวงที 

3. จัดใหมีอาณัติสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง 
4. จัดการบรรเทาทุกข และจัดการรักษาความสงบเรียบรอยเมื่อเกิดเพลิงไหม 
5. จัดใหมีการอบรมและดำเนินการฝกซอมปองกันและระงับอัคคีภัย 
6. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม และขอปฏิบัติของอาสาดับเพลิง 
7. แตงต้ังพนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 
 

การกำหนดระดับสภาพและพื้นท่ีอันตราย 
 

เพื่อเปนกรอบทิศทางในการปองกันอัคคีภัย และเพื่อใหสามารถระวังปองกันพื้นที่เสี่ยงภัย
หรือพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยไดงาย ไดอยางถูกตองรวดเร็ว จึงควรมีการกำหนดแบงจำแนกช้ันสถานที่ ที่มี
โอกาสจะเกิดอัคคีภัยหรือนาจะเปนอันตรายจากอัคคีภัย รวมทั้งผลกระทบของอันตรายที่เกิดข้ึน โดยแบงออก
ไดเปน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก การปฏิบัติงานปองกันและระงับอคัคีภัย ตามพระราชบัญญัติปองกนั
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มีเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(1) ผูอำนวยการดับเพลิงประจำทองถ่ิน หมายถึง ผูอำนวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขต 
ทองที่ตามพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 หรือบุคคลผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอำนาจ
หนาที่ อำนวยการปองกันอัคคีภัย ระงับอัคคีภัยและซอมระงับอัคคีภัย โดยในขณะเขาระงับอัคคีภัย ใหมี
อำนาจบังคับบัญชาเจาพนักงานทองถิ ่น พนักงานดับเพลิง และเจาพนักงานตำรวจ ทั้งนี้รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 แตงต้ังบุคคลตำแหนงตาง 
ๆ เปนผูอำนวยการดับเพลิงประจำทองถ่ิน ในกรณีที่มีผูอำนวยการดับเพลิงประจำทองถ่ิน มากกวาหน่ึงคนข้ึน
ไปปฏิบัติหนาที่อำนวยการระงับอัคคีภัยพรอมกัน อำนาจในการบังคับบัญชาใหเปนไปตามลำดับที่กำหนด ดังน้ี 
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ในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ไดแก ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด นายกเทศมนตรี ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูกำกับการ
หรือรองผูกำกับการหัวหนาสถานีตำรวจภูธร หรือสารวัตรสถานีตำรวจภูธร 

ในเขตเทศบาลตำบล ไดแก นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอสำหรบั
ในเขตกิ่งอำเภอ นายกเทศมนตรี ปลัดอำเภอซึง่นายอำเภอมอบหมาย ผูกำกับการหรือรองผูกำกับการหัวหนา
สถานีตำรวจภูธรหรือสารวัตรสถานีตำรวจภูธร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

ในเขตองคการบริหารสวนตำบล ไดแก นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่ง
อำเภอสำหรับในเขตกิ่งอำเภอ ปลัดอำเภอซึ่งนายอำเภอมอบหมาย ผูกำกับการหรือรองผูกำกับการหัวหนา
สถานีตำรวจภูธรหรือสารวัตรสถานีตำรวจภูธร ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบล นายกองคการบริหาร
สวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล กำนัน 

(2) เจาพนักงานทองถ่ิน หมายถึง ผูบริหารทองถ่ินในเขตพื้นที่ไดแก นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตำบล 

(3) พนักงานดับเพลิง ไดแก ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ังใหมีหนาที่ปองกันอัคคีภัยและ
ระงับอัคคีภัย 

(4) อาสาดับเพลิง ไดแก ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหทำหนาที่ชวยเหลือพนักงาน
ดับเพลิงในการปองกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย 

(5) นายตรวจ ไดแก ขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถ่ิน หรือพนักงานสวนทองถ่ิน
ตั ้งแตระดับสามขึ ้นไปหรือขาราชการตำรวจซึ ่งมียศตั ้งแตรอยตำรวจตรีข้ึนไปที ่ไดร ับการแตงตั ้งจาก
ผูอำนวยการดับเพลิงประจำทองถ่ิน หรือเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ังใหเปนนายตรวจ เพื่อปฏิบัติหนาที่ภายใน
เขตราชการสวนทองถ่ินน้ัน 

ทั้งน้ี การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 กำหนดให
ผูอำนวยการดับเพลิงประจำทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น นายตรวจ และพนักงานดับเพลิง เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยในการปฏิบัติหนาที่ปองกันอัคคีภัย นายตรวจ ตองติดเครื่องหมายและแสดง
บัตรประจำตัวเมื่อมีบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ และในการปฏิบัติหนาที่ระงับอัคคีภัยใหผูอำนวยการดับเพลิง
ประจำทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานดับเพลิง เจาพนักงานตำรวจ ตองติดเครื่องหมายและแสดงบัตร
ประจำตัว เมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอสำหรับอาสาดับเพลิง ในขณะปฏิบัติหนาที่ระงับอัคคีภัย ตองแตง
เครื่องแบบและติดเครื่องหมายและใหแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอในการปองกันและระงับ
อัคคีภัย พนักงานดับเพลิง นายตรวจ และอาสาดับเพลิงจำเปนตองมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีทักษะ
ประสบการณทำงาน โดยผานการฝกอบรมและฝกซอมอยูเสมอ เพื่อใหเมื่อเผชิญเหตุการณระงับอัคคีภัย      
จะสามารถดำเนินการไดอยางมีข้ันตอน และสามารถจัดการปองกันและระงับอัคคีภัยอยางเปนระบบไมสับสน 

 

ดานสุขภาพ 
 

การกำหนดความสมบูรณของสุขภาพแบงเปน 3 ระดับ คือ 
ระดับ 1 สุขภาพในระดับบุคคลที่มีรางกายสมบูรณทั่วไป ไมมีความพิการของรางกายเปน

การตรวจสอบอยางงายโดยหัวหนางานในหนวยงาน เชน ดูจากสภาพรางกายทั่วไปดวยสายตา 
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ระดับ 2 สุขภาพในระดับที่ผานการตรวจโรคทั ่วไปจากแพทยปริญญา หรือนักวิชาการ

สาธารณสุข หรือเจาหนาที่สาธารณสุขปริญญา 
ระดับ 3 สุขภาพในระดับที่ผานการตรวจโรคและตรวจรางกายที่เกี ่ยวกับอาชีพพนักงาน

ดับเพลิง โดยแพทยปริญญาเฉพาะทาง 
 

ดานสมรรถภาพ 
 

พนักงานดับเพลิงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และอาสาดับเพลิงตองไดรับการตรวจ     
สุขภาพ และการทดสอบสมรรถภาพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยแยกออกเปน 3 ระดับคือ 

ระดับ 1 สมรรถภาพในระดับบุคคลที่มรีางกายสมบูรณทั่วไป เปนการทดสอบสมรรถภาพ
อยางงายโดยดูจากสภาพรางกายทั่วไปดวยสายตา 

ระดับ 2 สมรรถภาพในระดับเทียบเทานักกีฬาสมัครเลนทั่วไป 

ดานการฝกอบรมตามหลักสูตรเฉพาะตำแหนงหนาท่ี 

 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดใหผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยตามตำแหนงหนาที่ความรับผิดชอบในหลักสูตรดังน้ี หลักสูตรผูอำนวยการดับเพลิง หลักสูตร
พนักงานดับเพลิง หลักสูตรอาสาดับเพลิง และหลักสูตรนายตรวจอยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยวิทยากรที่มีความรู
ดานเทคนิคการทำงานและขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 
 

ดานการฝกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน 
 

หลักสูตรมาตรฐานใหพจิารณาเทียบเคียงตามหลักสูตรของ กองอำนวยการปองกันภัยฝายพล
เรือน สำนักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน หรือกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย 
หรือสำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน โดยใหฝกทบทวนใหม ทุก 3 ป หรือฝกอบรมเพิ่มเติมอยางนอยปละครั้ง ดังน้ี 

หลักสูตร ระดับ 1 จะตองผานการอบรมตาม หลักสูตรเจาหนาที่ดับเพลิงและกูภัยระดับตน
ของ กองอำนวยการปองกันภัยฝายพลเรือน สำนักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ หลักสูตรการ
ดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ มีการฝกอบรมไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง และตามหลักสูตรการดับเพลิงข้ันตนฝกอบรม
ไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหนวยฝกอบรมข้ันตนแก
ลูกจาง ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2547 และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑการขอใบรับรองเปนหนวยงานฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตน หนวยงานฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม
หนีไฟ ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

หลักสูตร ระดับ 2 จะตองผานการอบรมตามหลักสตูรระดับ 1 กอน และผานการอบรมตาม
หลักสูตรเจาหนาที่ดับเพลงิและกูภัยระดับกาวหนาของ กองอำนวยการปองกันภัยฝายพลเรอืนสำนักเลขาธิการ
ปองกันภัยฝายพลเรือน หรือ ตามหลักสูตรของหนวยงานหรือสถาบันที่นาเช่ือถือและเทียบเทา 
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หลักสูตร ระดับ 3 จะตองผานการอบรมตามหลักสูตรระดับ 1 และระดับ 2 กอน และผาน
การอบรมหลักสูตรครูฝกดับเพลิงหรอืเทียบเทาหรือสงูกวา ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง โดยหนวยงานที่
มีความชำนาญการโดยเฉพาะ หรือ หลักสูตรเฉพาะทางที่เกี่ยวของ เชน เทคนิคการผจญเพลงิ (Technical fire 
fighting) การผจญเพลิงขั้นสูง (Advance fire fighting) การสั่งการดับเพลิง (Fire command) การชวยชวิีต
ในที่อับอากาศ (Confined space rescue) การควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมี (Chemical spill control) การ
สอบสวนอัคคีภัย (Fire investigate) ซึ่งไมเกี่ยวกับหลักสูตรระดับ 1 ระดับ 2 โดยนับเวลารวมกันไมนอยกวา 
60 ช่ัวโมง 
 

การจัดตั้งอาสาดับเพลิง 
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจะจัดใหมีอาสาดับเพลงิซึง่เปนผูบรรลุนิติภาวะ และผานการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัคร โดยมีจำนวนไมนอยกวา 4 เทา ของอัตราพนักงานดับเพลิงประจำการโดย
อาจแตงตั้งจากอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน หรืออาสาสมัครเอกชนที่กอตั้งเปนชมรม สมาคม มูลนิธทิี่
ปฏิบัติงานในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือจากพนักงานดับเพลิงที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตพื้นที่ หรือจากพนักงานลูกจางที่ไมไดอยูในหนวยดับเพลิงโดยตรง 
 

การเตรียมความพรอมดานอัตรากำลัง 
 

การปองกันและระงับอัคคีภัยตองจัดอัตรากำลังประจำการ เพื่อเตรียมความพรอมตลอด 24 
ช่ัวโมง หมุนเวียนผลัดเวรกัน ครั้งละไมเกิน 8 ช่ัวโมง/1 วัน โดยแบงตามสภาพพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยดังน้ี 

สภาพพื้นที ่ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย นอย ตองมผีูปฏิบัติหนาที ่เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย 3 คน 
สภาพพื้นที ่ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยปานกลางตองมีผูปฏบิัตหินาท่ีเพ่ือผลดัเวรกันอยางนอย 6 คน 

สภาพพื้นที ่ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย มาก ตองมีผูปฏิบัติหนาที ่เพื่อผลัดเวรกันอยางนอย 9 คน 
ทั้งน้ี การปฏิบัติหนาที่แตละวัน จะตองมีพนักงานดับเพลิงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของอัตรา

ประจำการ หรือ อยางนอย 1 คน ตามเกณฑของ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่กำหนดให อัตรากำลงั
พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 นาย / ประชากร 10,000 คน เชน ในเขตพื้นที่ ที่มีโอกาสเกิดอันตรายนอย
จะตองจัดอัตราประจำการ จำนวน 3 คน โดยเปนพนักงานดับเพลิง 1 คน และเปนอาสาสมัคร หรือพนักงาน
จาง 2 คน 

อยางไรก็ดี ในกรณีองคกรปกครองทองถิ่นขนาดใหญ ที่มีจำนวนประชากรมาก การกำหนด
อัตราตามเกณฑดังกลาว อาจเปนภาระคาใชจายงบประมาณมากจนเกินไป จึงอาจกำหนดอัตรากำลังตาม
ความจำเปนของแตละพื้นที่ไดตามความเหมาะสม 
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มาตรฐานเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ เคร่ืองอำนวยการ 
 

การปองกันและระงับอัคคีภัยมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชหลายประเภทแตเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกรณีที่อุปกรณมีราคาแพงหรือเกินขีด
ความสามารถอาจประสานขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ ่นอื่นที่มีความพรอมเพื่อใหการ
สนับสนุนชวยเหลือตามความจำเปน สำหรับอุปกรณที่สำคัญ มีดังน้ี 

1. เคร่ืองสบูน้ำ เคร่ืองดับเพลิง 
- เคร่ืองสูบนำ้ 
เครื่องสูบน้ำ หมายถึง เครือ่งสูบน้ำทั่วไป เชน เครือ่งสูบน้ำที่ใชในการเกษตร จะใชเฉพาะการ

นำมาสนับสนุนในการดับเพลงิ หรอืติดต้ังบนรถบรรทกุน้ำ หรือติดต้ังทุนลอยน้ำ และควรจะมีคุณสมบติัเปนไป
ตามมาตรฐานครุภัณฑ หรือตามที่เหมาะสม 

- เคร่ืองสูบน้ำดับเพลิงหาบหาม หรือเคลื่อนท่ี หรือลอยน้ำ 
เครื่องสูบน้ำดับเพลงิเคลือ่นที ่หมายถึง เครื่องสบูน้ำทีส่ามารถยกเคลือ่นที่ไปมาหรือมีทุนลอย

น้ำไปมาได หรือดัดแปลงติดต้ังทุนลอยน้ำได สำหรบัใชดับเพลิงโดยเฉพาะ หรือไดรบัการตรวจรับรองจาก
สถาบันตรวจรบัรอง 

 

การฝกซอม 
 

เพื่อใหการดำเนินการปองกันอัคคีภัยเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองกำหนดใหมีการฝกซอมหนวยดับเพลิงดังน้ี 

- การฝกซอมภายใน เปนการฝกซอมบุคลากรและทดสอบสมรรถนะ เครื่องมือเครื่องใช
อยางนอยเดือนละครั้ง 

- การฝกซอมดับเพลิง เปนการฝกซอมการดับเพลิงในสนามฝก หรือจำลองสถานการณเพื่อ
ทดสอบการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง เพื่อเปนการเตรยีมความพรอมและ
ประสานการทำงาน ทำใหทราบปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเปนการลวงหนา อันจะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณอัคคีภัยข้ึนจริง 

 

การบริหารจัดการปองกันและระงับอัคคีภัยตามหัวขอดังกลาวขางตน จะเปนแนวทางให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถดำเนินงานใหเปนอยางมีประสทิธิภาพ โดยการกำหนดพื้นที่อันตราย และ
บัญชีรายการสภาพอันตรายตามตาราง 2.4 จะเปนฐานขอมูลสำหรับการการวางแผนอัตรากำลัง กำหนด
รายการวัสดุอุปกรณดับเพลิงที่จำเปน กำหนดจำนวนรถดับเพลิงและกำหนดที่ตัง้สถานีดับเพลิงหรือจุดเฝา
ตรวจ ใหเปนอยางเหมาะสมและความจำเปนตามสภาพพื้นที่ความเสี่ยง รวมทั้งจะตองมีการเฝาระวังโดยการ
ตรวจตราพื้นที่อันตราย เชน สถานประกอบการที่อยูอาศัยที่มีจำนวนหองต้ังแต 4 หองข้ึนไป (โรงแรม แฟลต 
ฯลฯ) สถานที่ชุมนุมคนที่มีจำนวนคนมากกวา 50 คนขึ้นไป (โรงมหรสพ สถานบันเทิง ฯลฯ) และโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ใหมีการติดตั้งระบบปองกันและระวังอัคคีภัย ใหถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด และ
กำหนดแผนเฝาระวังเปนพเิศษในชวงเทศกาลสำคัญ เชน ตรุษจีน หรือการเลนดอกไมไฟ หรือฤดูกาลที่เสี่ยงตอ
การเกิดเพลิงไหม โดยจัดทำแผนงาน ทั้งทางดานการดำเนินงานบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช แยกเปนแผนงาน 
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ประจำป/ประจำเดือน/ประจำสัปดาห โดยมีหัวขอยอยของแผนงาน เชน แผนงานตรวจสุขภาพ แผนงานซอม
บำรุง แผนงานดานการเงิน แผนงานประชาสัมพันธ และแผนการฝกซอม เปนตน 
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