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การบริหารจัดการสถานดีับเพลิงและกู้ภัยตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี 2560-2563 ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย*                                        

The management fire and rescue according to policy of the governor 
of Bangkok between B.E. 2560-2563 of Fire and Rescue department* 

      เบญจมาศ  นาคดี** 
 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาการด าเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

และ (2) ศึกษาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และบรรเทา           
สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้การวิเคราะห์
เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 7 คน ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด าเนินการส ารวจและจัดหา
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมจัดตั้งเป็นสถานีดับเพลิงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด เพื่อก่อสร้าง
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเพิ่มอีกอย่างน้อย จ านวน 5 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีการก่อสร้างและจัดตั้งสถานี
ดับเพลิงและกู้ภัยเสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามนโยบาย“ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที : NOW”และ
พบว่า (2) ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดม้อบหมายให้ส านักงานยุทธศาสตร์สาธารณภัยโดย
ส่วนแผนและมาตรฐานป้องกันสาธารณภัย และกลุ่มงานฝึกอบรม ก าหนดแผนและโครงการฝึกอบรม
ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทันเหตุการณ์ และ
ส านักอ านวยการสาธารณภัย ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย (อปพร.) เพื่อช่วย
ปฏิบัติงานท าให้ก าลังเจ้าหน้าที่มีเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ  
 

ค าส าคัญ: การด าเนินงานตามนโยบาย: สถานีดับเพลิงและกู้ภัย: กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารจัดการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภายใต้นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี 2560 – 2563 ของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทนำ           
 การถ่ายโอนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ           
ไปเป็นภารกิจของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้น ภายใต้มติคณะรัฐมนตรี 21 มกราคม 2546 และมีผล          
1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา ต่อมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย ขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ ด้วยการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความ
รับผิดชอบออกเป็น 7 ส่วนราชการ ประกอบด้วย (1) สำนักงานเลขานุการ (2) กองวิชาการและ
แผนงาน (3) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (4) กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 (5) กอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 2 (6) กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 (7) กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 โดยมีสถานีดับเพลิง 
จำนวน  24  สถานี และกรอบอัตรากำลัง จำนวน 1,537 ตำแหน่ง ในการประชุมของคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2546 18 สิงหาคม 2546 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่ 50) 19 กันยายน 2546 ภาพรวมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑลหรือตามที่ร้องขอ กำหนดมาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย
อื่น ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและ
บรรเทา  สาธารณภัย การให้การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย กำหนดและ
ประสานแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและระงับอัคคีภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
การพัฒนาขีดความสามารถของเจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน และปฏิบ ัต ิหน ้าที ่อ ื ่นที ่ เก ี ่ยวข ้อง                 
สำนักนายกรัฐมมนตรี(2546) มีประกาศความว่า...ให้จัดตั้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้น
เป็นหน่วยงานใหม่… 

การขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดเป้าหมายในการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความสำคัญด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย
ให้มีประสิทธิภาพ ในปี 2549 โดยมติคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 17 กรกฎาคม 2549 เห็นชอบการจัดตั้งสถานีดับเพลิง
ใหม่ 11 สถานี และกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ 550 ตำแหน่ง ทำให้กรุงเทพมหานครมีสถานีรวมทั้งสิ้น
ดับเพลิง จำนวน 35 สถานี และกรอบอัตรากำลังรวม 2,081 ตำแหน่ง นอกจากนี้ภายใต้เป้าหมายการ
ปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้มีการเสนอขอการ
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส ่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของสำนักป้องกันและบรรเทา             
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สาธารณภัยเพิ่มเติม และในการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2561 18 ตุลาคม 2561 ได้เห็นชอบปรับปรุงโครงการดังกล่าว และ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 110)  31 มกราคม 2562 แบ่งส่วนราชการภายในใหม่และ
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 9 ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (2562) มีประกาศความว่า...เห็นชอบ
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการกำหนดกรอบอัตรากำลัง
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ...  ได้แก่ (1) 
สำนักงานเลขานุการ (2) สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย (3) สำนักงานอำนวยการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (4) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 (5) กองปฏิบัติการดับเพลิงและ
กู้ภัย 2 (6) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 (7) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู ้ภัย 4 (8) กอง
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 (9) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 โดยมีสถานีดับเพลิง จำนวน 37 
สถานี และกรอบอัตราเท่าเดิม จำนวน 2,081 ตำแหน่ง ในภาพรวมมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยอ่ืน ๆ ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลหรือตามที่ร้องขอ กำหนดมาตรการในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยอื่น ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยและบรรเทา สาธารณภัย การให้การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ประสบภัย กำหนดและประสานแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร 
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวขอ้ง          

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายเพ่ิมจำนวนสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้ครอบคลุมทั่วทุก
พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถ
ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
ค่าตอบแทนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยมีจำนวนไม่เพียงพอ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ดังกล่าว จึงต้องเกลี่ยอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีดับเพลิงแต่ละแห่ง และแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
รวมทั้งบรรเทาสาธารณภัยประเภทอื่นๆ ในเขตพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ดังนั้นการดำเนินงานของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
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ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เม ื ่อเก ิดปัญหาและอุปสรรค ได้นำนโยบายของ
กรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ โดยการนำนโยบายไปบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน จนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ี่กำหนดไว้  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย        
 1. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      

2. ศึกษาการเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เข้าถึงที ่เกิดเหตุเพลิงไหม้และบรรเทา         
สาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) จาก (1) ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ 
เช่น นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2561-2565) คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำขอการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
รวมทั้งข้อมูลเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่มีบทบาทอำนาจหน้าที่และมี
ความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างปี 2560-2563 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการส่วนบัญชาการสาธารณภัย ผู้อำนวยการกอง
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ 
 
ผลการวิจัยและการอภปิรายผล            
 

ผลการวิจัย แบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้       
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.แนวทางการบริหารจัดการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้มี

ความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    
การบริหารจัดการสถานีดับเพลิงและกู้ภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดขึ้น

ภายใต้เป้าหมายเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากปรับปรุงโครงสร้างให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำหนด       
ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและความสำคัญด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย 
โดยเฉพาะด้านอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 18 ตุลาคม 2561 เห็นชอบปรับปรุงโครงการสร้าง
ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกำหนดอำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนราชการและกรอบ



 5 
 

 
 

อัตรากำลังของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน โดยใช้กรอบ
อัตรากำลังเท่าเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติ จำนวน 2,081 ตำแหน่ง และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อการ
แบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที ่ 110) 31 มกราคม 2562 ให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที ่รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย (1) การปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งบรรเทาสาธารณภัยประเภทอื่นๆ ใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลหรือตามที่ร้องขอ (2) การกำหนดมาตรการและมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และบรรเทาสาธารณภัย (3) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างประเทศในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย และบรรเทา        
สาธารณภัยทุกประเภท (4) ให้การสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย (5) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (6) จัดทำแผนแม่บท 
แผนปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนแม่บทระดับกรุงเทพมหานครและระดับชาติ (7) ฝึกอบรมและ
ฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป (8) จัดหา ควบคุม และ
บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื ่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะรวมทั้งนำเทคโนโลยี สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานด้านสาธารณภัย (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
สำนักนายกรัฐมนตรี (2562) มีประกาศความว่า...เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ...  

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่ง โครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 9 สำนัก 
ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย สำนักงาน
อำนวยการสาธารณภัย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 กอง
ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพของ
หนว่ยงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะงานด้าน
อัคคีภัยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นโยบายที่ผู้บริหารกำหนดมีการเพิ่มจำนวนสถานีดับเพลิงและ
กู้ภัยให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และบรรเทาสาธาร ณภัย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      
แต่ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ค่าตอบแทนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำให้บุคลากรที่ทำ
หน้าที่ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยมีจำนวนไม่เพียงพอ การเกลี่ยอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีดับเพลิงแต่ละแห่ง และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
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รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งบรรเทาสาธารณภัยประเภทอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือตามท่ีร้องขอ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (2542) กำหนดไว้ดังนี้ 
มาตรา 35 ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินกู้ หรือเงินอ่ืนใดนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้        

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

     
 ที่มา : จากคณะกรรมการพิจารณาแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กทม. 
 

ตางรางที่ 1 สรุปพ้ืนที่รับผิดชอบและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของกองปฏิบัติการดับเพลิง1 – 6 
หน่วยงาน/ส่วนราชการ พื้นที่รับผิดชอบ 

(ตารางกิโลเมตร) 
จำนวน

อัตรากำลัง
เจ้าหน้าท่ี 

(ตำแหน่ง) 

จำนวนสถานี
ดับเพลิงและกู้ภัย 

(แห่ง) 

จำนวน
สำนักงานเขต
ที่รับผิดชอบ 

(แห่ง) 
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 78.921 383 8 8 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 118.639 407 8 10 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 426.038 268 5 7 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 693.879 222 4 10 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 105.874 408 8 8 

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 300.08 197 4 7 

รวม 1,723.431 1,688 37 50 

ที่มา : จากคณะกรรมการพิจารณาแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารภัย : กทม. 
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 จากตารางที่ 1 สรุปพื้นท่ีรับผิดชอบและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ (1) กองปฏิบัติการดับเพลิงและ
กู้ภัย 1 พื้นที่รับผิดชอบ 78.921 ตารางกิโลเมตร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 383 ตำแหน่ง สถานีดับเพลิง
และกู้ภัย จำนวน 8 แห่ง และสำนักงานเขตที่รับผิดชอบ 8 แห่ง (2) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 
2 พื้นที่รับผิดชอบ 118.639 ตารางกิโลเมตร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 407 ตำแหน่ง สถานีดับเพลิงและ
กู้ภัย จำนวน 8 แห่ง และสำนักงานเขตที่รับผิดชอบ 10 แห่ง (3) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 
พื้นที่รับผิดชอบ 426.038 ตารางกิโลเมตร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 268 ตำแหน่ง สถานีดับเพลิงและ
กู้ภัย จำนวน 5 แห่ง และสำนักงานเขตที่รับผิดชอบ 7 แห่ง  (4) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 
พื้นที่รับผิดชอบ 693.879 ตารางกิโลเมตร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 222 ตำแหน่ง สถานีดับเพลิงและ
กู้ภัย จำนวน 4 แห่ง และสำนักงานเขตที่รับผิดชอบ 10 แห่ง (5) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 
พื้นที่รับผิดชอบ 105.874 ตารางกิโลเมตร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 408 ตำแหน่ง สถานีดับเพลิงและ
กู้ภัย จำนวน 8 แห่ง และสำนักงานเขตที่รับผิดชอบ 8 แห่ง (6) กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 
พ้ืนที่รับผิดชอบ 300.08 ตารางกิโลเมตร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 197 ตำแหน่ง สถานีดับเพลิงและกู้ภัย 
จำนวน 4 แห่ง และสำนักงานเขตที่รับผิดชอบ 7 แห่ง  

แนวนโยบายดังกล่าวดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.4 
ปลอดภัยพิบัติภายใต้นโยบายผู้ว่าฯ และแนวทางการบริหารจัดการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าประสงค์ที่ 
1.4.1.3 เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถบุคลากรและเครื ่องมือในการจัดการสาธารณภั ย
โดยเฉพาะอัคคีภัยโดยการศึกษาให้ความรู้แก่บุคลากร และวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้
เข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2561-2565) วิสัยทัศน์ “สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรชั้นนำด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของ
รัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” (แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2,2561-2565,
หน้า 45) นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และพันธกิจ ดังนี้ (1) เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (2) พัฒนาบุคลากร
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้นในการปฏิบัติหน้าที  (3) พัฒนาเครื่องมือ เครื ่องใช้ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (5) 
พัฒนาการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน 
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ในการปรับโครงสร้างของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเป้าหมายสำคัญคือการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และนโยบาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะ
นโยบาย “ปลอดภัย” (COMMUNITY) สอดคล้องกับคำอธิบายที่ว่า “เราสามารถแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของแต่ละสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้สอดคล้องกับพื้นที่ของสำนักงานเขตได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
ในการไปปฏิบัติงานตามชุมชนต่างๆ” (เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ    
พิเศษ, สัมภาษณ์, 2564) ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 
รวมทั้งทรัพย์สิน ชุมชนและสังคม มีความปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันเหตุสาธารณภัย  

ในปีงบประมาณ 2561 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสำรวจและจัดหา
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมจัดตั้งเป็นสถานีดับเพลิงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด เพื่อก่อสร้าง
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยใหม่อย่างน้อย จำนวน 5 แห่ง ภายใต้นโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที : 
NOW” และเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นจึงได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นภารกิจหลัก 3 ด้าน 
ดังนี้     

1. ด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยด้วยทรัพยากรทุกด้าน 
เช่น ด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ เป็นต้น การดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยจึงได้กำหนดตัวชี ้ว ัดให้กับสถานีดับเพลิงทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดเจ้าหน้าที่
ดำเนินการตรวจสอบอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ
อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารชุมชน คน รวมทั้งพื้นที่ย่ายที่มีความเสี่ยง เช่น บริเวณ
เชียงกง ถนนสายไม้ สถานีจำหน่ายและสะสมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊ส เป็นต้น เพื่อให้คำแนะนำ
เจ้าของอาคารให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำอาคารในการป้องกันเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น (2) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย ตลอดจนฝึกซ้อมการอพยพหนี้ไฟแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ทั้งโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดทุกโรงเรียนที่ได้รับการร้องขอ และการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (3) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนมี
ความรู ้เบื ้องต้นในการดูแลตัวเองหากเกิดเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัยต่างๆ (4) จัดเจ้าหน้าที่
ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในกรณีที่
เกิดอัคคีภัยและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย ผ่านสื่อต่างๆ และดำเนินการรณรงค์แจกจ่ายแผ่นพับ 
แผ่นปลิวให้ประชาชนได้รับความรู้ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลสำคัญๆ ได้แก่ เทศบาลปีใหม่ 
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ตรุษจีน สงกรานต์ ลอยกระทรง ฯลฯ (5) ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและ
นอกประเทศ (6) ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       
(อปพร.) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ โดยทำการฝึกอบรมให้ความรู้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ (7) เตรียมการ
ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรม เพ่ือเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสาธารณภัยแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

 
2. ด้านระงับเหตุ ดำเนินการด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุสนธิกำลังระหว่างหน่วยงานใน

สังกัด และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การเข้าดับเพลิงและจัดการสาธารณภัยทุกประเภทเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ รวมทั้งร่วมกับชุมชนต่างๆ ในการจัดทำแผนอพยพหนีไฟใน
ชุมชน และกำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือ
เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก กรณีเมื่อ
เกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรง  

       
3. ด้านฟื้นฟูและสงเคราะห์ กำหนดให้ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยรับผิดชอบ มีหน้าที่ออกไป

พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัย และให้การช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยเบื้องต้นในพื้นที่ทั้ง 50 สำนักงานเขต เช่น มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค
บริโภค เงินทุนประกอบอาชีพ ค่ารักษาพยาบาลเงินปลอบขวัญ เงินค่าจัดการศพ เงินค่าที่พักชั่วคราว 
เป็นต้น  

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจและ
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่และมีปริมาณงานจำนวนมาก รวมทั้งยังมีภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายและให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสังกัดและหน่วยภายนอก เช่น ภารกิจด้านความ
มั่นคงหรือการรักษาการณ์ในพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขต
พระราชฐานและที่ประทับในเขตพื้นที่ ภารกิจสนับสนุนไฟส่องสว่าง (Air Light) ในงานหรือเทศกาล
สำคัญๆ ภารกิจด้านการช่วยเหลือและให้บริการประชาชน ภารกิจด้านการจับสัตว์มีพิษและไม่มีพิษ
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งภารกิจที่กล่าวมาทั้งหมดมีปริมาณงานและแนวโน้มที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
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ตารางที่ 2 สถิติการเกิดสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครระหว่างปี 2560 – 2563 
 
 

พ.ศ. 
อาคาร 

(จำนวน/
ร้อยละ) 

ยานพาหนะ 
(จำนวน/
ร้อยละ) 

หญ้า/ขยะ 
(จำนวน/
ร้อยละ) 

ไฟฟ้า
ลัดวงจร 
(จำนวน/
ร้อยละ) 

วาตภยั 
(จำนวน/
ร้อยละ) 

อุทกภัย 
(จำนวน/
ร้อยละ) 

สารเคมี 
(จำนวน/
ร้อยละ) 

อาคาร
ถล่ม 

(จำนวน/
ร้อยละ) 

รวม 
(จำนวน/
ร้อยละ) 

2560 
359 

(9.52%) 
229 

(6.07%) 
2,170 

(57.54%) 
785 

(20.81%) 
101 

(2.67%) 
10 

(0.26%) 
114 

(3.02%) 
3 

(0.07%) 
3,771 

(100%) 

2561 
292 

(10.71%) 
187 

(6.86%) 
1,413 

(51.87%) 
654 

(24%) 
51 

(1.87.%) 
- 

124 
(4.55%) 

3 
(0.11%) 

2,724 
(100%) 

2562 
239 

(6.58%) 
131 

(3.60%) 
510 

(14.04%) 
2,614 

(71.99%) 
37 

(1.01%) 
- 

95 
(2.61%) 

5 
(0.13%) 

3,631 
(100%) 

2563 
223 

(6.94%) 
161 

(5.01.%) 
2,234 

(69.55%) 
510 

(15.87%) 
17 

(0.52%) 
- 

65 
(2.02%) 

2 
(0.06%) 

3,212 
(100%) 

รวม 
1,113 

(8.34%) 
808 

(5.31%) 
6,327 

(47.44%) 
4,563 

(34.21%) 
206 

(1.54%) 
10 

(0.08%) 
398 

(2.98%) 
13 

(0.10%) 
13,338 
(100%) 

 ที่มา : สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรุงเทพมหานคร  
  

จากตารางที่ 2 การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ในปี 
2560 เหตุเพลิงไหม้หญ้าและขยะมีอัตราการเกิดสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ (1) เหตุไฟฟ้าลัดวงจร และ 
(1) เหตุเพลิงไหม้อาคารของเหตุสาธารณภัยทุกประเภท (คิดเป็นร้อยละ 57.54, 20.81 และ 9.62 
ตามลำดับ) เช่นเดียวกับปี 2561 (คิดเป็นร้อยละ 51.87, 24 และ 10.71 ตามลำดับ) แต่ในปี 2562 
เหตุไฟฟ้าลัดวงจรมีอัตราการเกิดสูงที่สุด รองลงมาคือ (1) เหตุเพลิงไหม้หญ้าและขยะ และ (2) เหตุ
เพลิงไหม้อาคารของเหตุสาธารณภัยทุกประเภท (คิดเป็นร้อยละ 71.99,  14.04 และ 6.58 ตามลำดับ) 
และในปี 2563 เหตุเพลิงไหม้หญ้าและขยะมีอัตราการเกิดสูงที่สุด  รองลงมาได้แก่ (1) เหตุไฟฟ้า
ลัดวงจร และ (2) เหตุเพลิงไหม้อาคารของเหตุสาธารณภัยทุกประเภท (คิดเป็นร้อยละ 69.55, 15.87 
และ 9.94 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงจำนวนภารกิจด้านการช่วยเหลือประชาชนการจับสัตว์มีพิษ ไม่มีพิษ และสัตว์อ่ืน ๆ 

 
ที่มา : จากสถิติเหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กทม. 

 
จากตารางที่ 3 ระหว่างในปี 2560 – 2561 การช่วยเหลือประชาชนการจับสัตว์มีพิษ ไม่มีพิษ 

และสัตว์อื ่น ๆ ภารกิจจับงูมีส่วนส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือ (1) ภารกิจจับตัวเงินตัวทอง และ (2) 
ภารกิจจับรังต่อ โดยภารกิจต่าง ๆ มีอัตราการปฏิบัติงานที่เพ่ิมข้ึนทุกปี          

  

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนภารกิจด้านการช่วยเหลือและให้บริการประชาชนจับสัตว์เลี้ยง 
 

ที่มา : จากสถิติเหตุสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กทม.   

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จับงู 32,347 37,241 33,887 36,959 14,779

จับตัวเงินตัวทอง 4,515 5,022 5,355 6,780 3,804

ก าจัดรังต่อ 1,056 2,213 596 588 360

ก าจัดรังแตน 253 439 237 316 281

ก าจัดรังผ้ึง 838 923 1,130 1,491 1,234

สัตว์อื่น ๆ 476 384 146 90 35
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แมว 1,987 1,957 2,023 1,849 858

สุนัข 474 431 322 296 128

สัตว์อื่น ๆ 94 55 43 38 23
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 จากตารางที่ 4 การช่วยเหลือและให้บริการประชาชนจับสัตว์เลี้ยงในปี 2560 - 2563 ภารกิจ
จับแมวสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ (1) ภารกิจจับสุนัข และ (2) ภารกิจจับสัตว์อ่ืน ๆ  
 
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และบรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน    

ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้การปฏิบัติการของ (2.1) สำนักงานยุทธศาสตร์สาธารณ
ภัย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ ประกอบด้วย การศึกษาค้นคว้างาน
วิชาการ เพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
ระดับชาติ การกำหนดมาตรการมาตรฐาน หรือแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การ
วิเคราะห์ ตรวจสอบสภาพปัญหาของอาคารสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร การศึกษาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย เพื่อนำมาจัดการฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และอยู่ในความรับผิดชอบของ (2.2) 
สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย ซึ่งมีหน้าที่ด้านการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของการ
จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานคร การประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบกับงานด้าน
อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยเป็นภารกิจสำคัญ โดยกรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะนำมาใช้เพ่ือ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และช่วยทำให้สำนักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ จึงมีฝ่ายกิจการ
อาสาสมัคร และฝ่ายปฏิบัติการพิเศษทางน้ำ เพื่อรองรับการปฏิบัติการกู ้ภัยร้านแรงขนาดใหญ่ 
สนับสนุนอุปกรณ์พิเศษและยานพาหนะในการกู้ภัยสารเคมีอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษให้แก่
สถานีดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งการจัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัย เพ่ือลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานให้เข้าถึง
ทีเ่กิดเหตุเพลิงไหม้และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

 
อภิปรายผล         

 ผลการวิจ ัยการบริหารจ ัดการสถานีด ับเพลิงและกู ้ภ ัยภายใต ้นโยบายผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ        
 ผลการวิจัยพบว่า มีการก่อสร้างและจัดตั้งสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 
(1) สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมือง (2) สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสายไหม (3) สถานีดับเพลิงและกู้ภัย
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เฉลิมพระเกียรติ (4) สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้า (5) สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน และ       
ถึงจะมีการก่อสร้างสถานีดับเพลิงแห่งใหม่ สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามนโยบายผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Monica McLaughlin (อ้างถึงใน วีณา พึง
วิวัฒน์นิกุล ,2564 ,หน้า 68 

อย่างไรก็ตามปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชนในพื้นที่ และปัญหาเรื่องกรอบอัตรากำลัง
เจ้าหน้าที่ที่จะไปประจำสถานีดับเพลิงและกู้ภัยแห่งใหม่ ทั้ง 5 สถานีดับเพลิง จึงได้แก้ไขปัญหาโดยมี
การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและข้อดีของสถานีดับเพลิงตั้งในพื้นที่ และการเสนอขอ
อนุมัติโครงสร้างหน่วยงานและปรับกรอบอัตรากำลังใหม ่ซ่ึงอยู่ในระหว่างการรอพิจารณาอนุมัติ จึงได้
มีคำสั่งให้ข้าราชการไปช่วยราชการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยแห่งใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลการในการป้องกันภัย และ มีการจัดสรรรถดับเพลิง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ยานพาหนะต่างๆ จากสถานีดับเพลิงหลักภายในหน่วยงาน โดยการให้ยืมใช้ราชการจนกว่าจะมีมติ
อนุมัติโครงสร้าง กรอบและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำสถานีดับเพลิงและกู้ภัยแห่งใหม่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ ้งลาวัลย์ คงมั ่น (2562) ศึกษาเรื ่อง การ
ดำเนินงานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562 ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญจากผลการวิจัยไว้ว่า นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนไม่ทราบข้อดีข้อเสียของการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นควรจัด
ให้มีสื่อให้ความรู้ หรือประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ  

จากที่กล่าวมาข้างต้นสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติภารกิจหลัก 3 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (2) ด้านระงับเหตุ (3) ด้านฟื้นฟูและสงเคราะห์         
ได้ดำเนินงานอย่างครบถ้วน เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2561 - 2565) ด้านที ่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที ่ 1.4 ปลอดภัยพิบัติ และเป็นไปตามนโยบาย         
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำหนด อีกท้ังได้ปฏิบัติภารกิจเพ่ิมเติมอีก เช่น ภารกิจด้านความมั่นคง
หรือการรักษาการณ์ในพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขต
พระราชฐานและที่ประทับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภารกิจสนับสนุนไฟส่องสว่าง (Air Light) ใน
งานหรือเทศกาลสำคัญๆ           
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และบรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีสำนักงานยุทธศาสตร์
สาธารณภัยรับผิดชอบ โดยส่วนแผนและมาตรการป้องกันสาธารณภัย และกลุ่มงานฝึกอบรม กำหนด
แผนและโครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับแผนแม่บทระดับชาติ การกำหนด
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มาตรการมาตรฐาน หรือแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การวิเคราะห์ ตรวจสอบ
สภาพปัญหาของอาคารสถานที่ที ่เสี ่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
การศึกษาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และพบว่า ได้จัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทันเหตุการณ์ และสำนักงานอำนวยการสาธารณภัย มี
อำนาจหน้าที่บริหารจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของ
กรุงเทพมหานคร การประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบกับงานด้านอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย  (อปพร.)
เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครมีแนวคิดที่จะนำมาใช้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และพบว่า การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้สำนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีอัตรากำลังที่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติการกู้ภัย
ร้ายแรงขนาดใหญ่ สนับสนุนอุปกรณ์พิเศษและยานพาหนะในการกู้ภัยสารเคมีอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษให้แก่สถานีดับเพลิงและกู้ภัย รวมทั้งการจัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัย เพื่อลดความเสี่ยงการ
ปฏิบัติงานให้เข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุด และเพื่อลดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน       
 จากที่กล่าวมา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความสำคัญวิธีเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้เข้าถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อลดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการมีหน่วยงานและส่วนราชการที่รับผิดชอบคิดหาวิธีการ
ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวดี 
รอดนำพา (2562) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานภายใต้นโยบายของนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบล   
พระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี 2558-2562 ที่ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานภายใต้
นโยบายผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่สำคัญ จากผลการวิจัยไว้ว่า การพัฒนาคน โดยมีการอบรม ให้ความรู้ 
แก่เจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์การดำเนินงานของโครงการให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการใช้เงิน
งบประมาณรายจ่าย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ บุญเกียรติ การะเวก
พันธุ์ (2563, หน้า 31) ที่อธิบายว่าการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐ โดยนำการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการ
นำเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การ
บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า การ
จัดการโครงสร้างที ่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการ
สาธารณะการให้ความสำคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการ
มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ  
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้     

 (1) พัฒนาบุคลากร รถดับเพลิง วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น โดยเฉพาะบุคลากรที ่ทำหน้าที ่ด ้านอัคคีภัยและสาธารณภัย             
ควรส่งเสริมโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น   
 (2) การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบต้องมีความชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่าง
แท้จริง เพื่อให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามารถดูแลและรับผิดชอบพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ มีความ
คล่องตัว ชำนาญพื้นที ่และสามารถวางแผนการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆ ให้เกิด
ประสิทธิผล          
 (3) การจัดหาพื ้นที ่ เพื ่อก่อสร้างและเพิ ่มจำนวนสถานีด ับเพลิงและกู ้ภ ัย ผ ู ้บร ิหาร
กรุงเทพมหานคร ควรมอบหมายให้สำนักงานเขตช่วยตรวจสอบพื้นที่ในความรับผิดชอบ เช่น แหล่ง
ชุมชนแออัด พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ว่างที่มีความเหมาะสม และให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดหาที่ดิน
ในการจัดตั้งสถานีดับเพลิง หรือมอบหมายให้สำนักงานเขตจัดตั้งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขึ้นในพื้นที่ เพื่อรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งถือเป็นการเพิ่มจำนวน
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเช่นกัน 

 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) การศึกษาวิจัยหน่วยงานราชการอื ่นที ่มีลักษณะงานด้านป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภัย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและ            
แนวทางแก้ไขปัญหาเหมือนหรือแตกต่างกัน หรือไม่ อย่างไร ซึ่งสามารถนำวิธีการที่ดีที่สุดไป
ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(2) การศึกษาเรื ่องการบริหารจัดการภายใต้นโยบายผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน
ราชการ เพื่อศึกษาความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน ว่ามีการดำเนินการอย่างไร มีวิธีการ
แก้ไขอย่างไร ที่ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และลดผลกระทบให้กับประชาชน 
  
เอกสารอ้างอิง 
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กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต      
ภาคพิเศษ 



 16 
 

 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2542. (2542, พฤศจิกายน 18).           
ราชกิจจจานุเบกษา, 116(120ก), 16 

รุ้งลาวัลย์  คงมั่น, (2562). การดำเนินงานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ระหว ่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -พ.ศ.2562 . การค้นคว ้าอ ิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

วีณา พึงวิวัฒ์นิกุล, (2563). เอกสารประกอบการบรรยายกระบวนวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วม
สมัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาคพิเศษ. 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.(2557).แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร.ระยะ 20 ปี 
ระยะที่ 2 (2556-2575). ค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564, จาก  
http://www.bangkok.go.thawiwatthana/page/sub/17470/แผนพ ัฒนากร ุ ง เทพฯ
ระยะ-20-ปี-ระยะที่-2 

สำนักนายกรัฐมนตรี. (2546). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
หน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร  (ประกาศลงวันที่ 
19 กันยายน 2546). กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. (2562). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
หน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ประกาศลงวันที่ 
31 มกราคม 2562). กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 

สุภาวดี รอดนำพา.(2562). การบริหารงายภายใต้นโยบายของนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบล       
พระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี 2558-2562. การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2564 
ผู้อำนวยการส่วนบัญชาการสาธารณภัย สัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2564 
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย สัมภาษณ์ 16 มิถุนายน 2564 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ สัมภาษณ์ 16 มิถุนายน 2564 
 


	บทคัดย่อ



