
หน่วยดับเพลงิของญปีุ่ น

กมุภาพันธ ์ค.ศ.2020

สํานักงานป้องกนัภัยพบิตัริะดบัภมูภิาค 
กองคุม้ครองพลเรอืนและป้องกนัภยัพบิัตแิหง่ชาต ิ

หน่วยดบัเพลงิและการจัดการภยัพบิัต ิ
กระทรวงกจิการภายในประเทศและการสอืสาร



1. การปกครองสว่นทอ้งถนิของญปีุ่ น
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○ หน่วยงานปกครองสว่นทอ้งถนิของญปีุ่ นเป็นระบบแบบ 2 ระดับ
* 47 จังหวัด หรอืโทโดฟเุค็ง (หน่วยงานปกครองสว่นทอ้งถนิในบรเิวณกวา้ง) และ 1,718 เขตเทศบาล 

หรอืชโิจซง (หน่วยงานปกครองสว่นทอ้งถนิพนืฐาน) (ขอ้มลู ณ วันท ี1 ตลุาคม ค.ศ.2018)
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○ ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐบาลระดบัประเทศกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนินันไมใ่ชค่วามสัมพันธแ์บบเบอืงบนเบอืงลา่งหรอืเจา้นายลกูนอ้ง 

แตเ่ป็นความสมัพันธแ์บบเทา่เทยีมและใหค้วามรว่มมอืกนัและกัน

○ การทรีัฐบาลระดบัประเทศจะม ี “สว่นเกยีวขอ้ง” กบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนินันจะตอ้งมเีหตผุลทางกฎหมายและจะตอ้ง

คํานงึถงึการปกครองตนเองและความเป็นอสิระขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถนิ

โทะ (กรงุโตเกยีว) (1)

โด (ฮอกไกโด) (1)

ฟ ุ(เกยีวโตและโอซากา้) (2)

เค็ง (จงัหวดั) (43)

ซง 
(หมูบ่า้น)

(183)

โจ (ตําบล)

(743)

ช ิ(เมอืง)

(792)

 จงัหวดั (โทโดฟเุค็ง) (47)  เทศบาล (ชโิจซง) (1,718)

รฐับาลสว่นกลาง

หน่วยงานปกครองสว่นทอ้งถนิของญปีุ่ น



การลงทนุภาครฐั การศกึษา สวสัดกิาร อนืๆ

ประเทศ
○ ทางดว่น

○ ทางหลวง (เขตทกํีาหนด)

○ มหาวทิยาลัย ○ บํานาญ ○ กลาโหม

○ การทตู

○ สกลุเงนิ

ท
อ้

ง
ถ

นิ

จ
งัห

วดั
 (โท

โด
ฟ

เุค็
ง)

○ ทางหลวง (อนืๆ)

○ ถนนของจังหวัด

○ โรงเรยีนมัธยมปลาย

○ การบรหิารจัดการเจา้หนา้ที

โรงเรยีนประถมและมัธยมตน้

○ ศนูยส์ขุภาพ ○ ตํารวจ

เท
ศ

บ
าล

 (ช
โิจ

ซ
ง)

○ การวางผังเมอืง ฯลฯ

○ ถนนของเมอืง ตําบล 

หมูบ่า้น

○ โรงเรยีนประถมและมัธยมตน้

○ โรงเรยีนอนุบาลและโรงเรยีน

เตรยีมอนุบาล

○ การจัดการขยะ

○ การดแูลพยาบาลและ

สวัสดกิาร

○ ดับเพลงิ

○ การลงทะเบยีนถนิทอียู่
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การแบง่งานระหวา่งระดบัประเทศและทอ้งถนิ
(ตวัอยา่ง)



2. ระบบป้องกนัอคัคภัียและภัยพบิตัขิองญปีุ่ น
และหน่วยดับเพลงิ

1



คณุลกัษณะและโครงสรา้งของระบบดบัเพลงิ

1. แยกจากตาํรวจ

2. ยดึหลกัการของดบัเพลงิสว่นทอ้งถนิ 
(เทศบาล)

3. ประสานงานกบัรฐับาลสว่นกลาง จงัหวดั และเทศบาล
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พระราชบญัญัตหิน่วยงานดับเพลงิ (ตรากฎหมายในปี ค.ศ.1947)



การแบง่หนา้ทเีกยีวกบัเรอืงดับเพลงิของเมอืง จังหวัด และประเทศ
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ประเทศ
(กรมดบัเพลงิ)

จังหวัด
(โทโดฟเุค็ง)

เทศบาล
(ชโิจซง)

・ มหีนว่ยปฏบิตังิานเพอืปฏบิตักิารดบัเพลงิ
・ รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทใีชใ้นการดบัเพลงิของ

เทศบาลทเีกยีวขอ้ง

・ มโีรงเรยีนสอนการดบัเพลงิ ใหก้ารศกึษา
และฝึกอบรมเรอืงการดบัเพลงิ

・ วางแผนและจดัทํารา่งมาตรการดบัเพลงิ
・ดําเนนิงานหนว่ยกูภ้ยัดบัเพลงิฉุกเฉนิในชว่งทมีภียั
พบิตัขินาดใหญ่

* ในเมอืงใหญม่โีรงเรยีนสอนดบัเพลงิของตนเอง
* ดบัเพลงิของเทศบาลไมอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารหรอืการดําเนนิงานของรัฐบาล

ระดบัประเทศหรอืระดับจังหวดั



กลุม่อาสาสมคัรป้องกนัภยัพบิตั ิ

ประมาณ 44,320,000 คน 

 หนว่ยดบัเพลงิ ประมาณ832,000 คน

หนว่ยดบัเพลงิประจาํ

 ประมาณ 165,000 คนหนว่ยงานดบัเพลงิ

ปฏบิตังิานรบัมอืภยัพบิตัใินทอ้งถนิ
ของตนดว้ยความสมคัรใจ

หนว่ยดบัเพลงิเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งดบัเพลงิประจํากบักลุม่อาสาสมคัรป้องกนัภยัพบิตั ิ
เป็นแกนหลกัของการป้องกนัภยัพบิตัใินทอ้งถนิ

บทบาทของหน่วยดบัเพลงิในระบบป้องกนัอคัคภียัและภัยพบิัตใินญปีุ่ น

ขอ้มลู ณ วันท ี1 เมษายน ค.ศ.2019
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・ พนักงานราชการสว่นทอ้งถนิแบบนอกเวลา

・ มอํีานาจและหนา้ทใีนการปฏบิัตงิานดบัเพลงิของ
ทอ้งถนิ

・ โดยปกตแิลว้จะประกอบอาชพีของตนเอง

・ เมอืเกดิภัยพบิัตจิะทํางานในฐานะเป็นหน่วยงาน
ดับเพลงิรว่มกบัดบัเพลงิประจํา

สถานภาพและการดแูลสมาชกิของหน่วยดบัเพลงิ

(หน่วยงานดบัเพลงิประจํา) (หน่วยงานดบัเพลงิแบบไมป่ระจํา)

นายกเทศมนตรี

สํานักดับเพลงิ หน่วยดับเพลงิประสานงาน

สถานภาพของสมาชกิของหน่วยดับเพลงิ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน
การปฏบิัตงิาน

・ หากเกดิอบุัตเิหตใุนระหวา่งปฏบิัตงิานราชการ จะ
ไดร้ับคา่ชดเชย

・ เทศบาลใหย้มือปุกรณ์ทจํีาเป็นในการปฏบิัตงิาน

・ จา่ยคา่ตอบแทนและเบยีเลยีง

・ จา่ยเงนิชดเชยเมอืออกจากหน่วยดับเพลงิ

การดแูลสมาชกิของหน่วยดับเพลงิ
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เทศบาล (ชโิจซง)

สถานภาพและการ
ดแูลเป็นอยา่งไร



อปุกรณ์ของหน่วยดบัเพลงิ
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เครอืงมอืกูภ้ยั

รถดับเพลงิตดิตังปัมนํา

เลอืยโซ่ ทตีัดไฮดรอลกิ

ไฟฟลัดไลท์ วทิยรัุบสง่สัญญาณ

เครอืงตัด

อปุกรณ์ดับเพลงิ เรอืกูช้พี



คณุลักษณะของหน่วยดับเพลงิ
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1. ความใกลช้ดิกบัทอ้งถนิ
อาศัยหรอืทํางานอยูใ่นพนืททีปีฏบิัตหินา้ทจีงึคุน้เคยกบั
สถานการณ์ในทอ้งถนิ

2. ความสามารถในการระดมกําลังพล
มจํีานวนสมาชกิของหน่วยดบัเพลงิมากกวา่ 5 เทา่ของเจา้หนา้ที
ดับเพลงิ

3. ความสามารถในการรับมอืไดโ้ดยทันที
เรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละความรูใ้นการรับมอืภัยพบิัตผิา่นการฝึกอบรม
อยา่งสมําเสมอทําใหส้ามารถออกปฏบิัตกิารไดอ้ยา่งรวดเร็ว



การปฏบิตังิานหลักของสมาชกิของหน่วยดับเพลงิ (เมอืเกดิภยัพบิัต)ิ

การดับไฟ การกูภ้ยั การป้องกนัอทุกภยั
・ ปฏบิัตกิารดับเพลงิโดย
ประสานกบัดบัเพลงิประจําเมอื
เกดิเพลงิไหม ้
・ ลาดตระเวนเฝ้าระวงั
หลังจากดบัเพลงิไปแลว้ เพอื
ไมใ่หเ้กดิการลกุไหมซ้ํา

・ ชว่ยเหลอืกูภ้ยัโดยประสาน
กบัดับเพลงิประจําเมอืเกดิ
แผน่ดนิไหวหรอืความเสยีหาย
จากพายแุละนําทว่ม
・ คน้หาผูส้ญูหาย

・ ป้องกนันําทว่มลน้ตลงิและ
เขอืนแตกเนอืงจากพายไุตฝุ้่ น
และฝนตกหนัก
・ประกาศแจง้และชว่ยเหลอื
การอพยพแกป่ระชาชนใน
ทอ้งถนิ

ทมีา : สํานักดับเพลงิเมอืงมยิาซากิ ทมีา : สํานักดับเพลงิเมอืงฮโิรชมิา่ ทมีา : สมาคมดับเพลงิฮอกไกโดและบรเิวณโทกาจิ
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การปฏบิัตงิานหลกัของสมาชกิของหน่วยดบัเพลงิ (ในเวลาปกต)ิ

การฝึกซอ้มตา่งๆ การฝึกอบรมการกูช้พี การรณรงคก์ารป้องกนัอคัคภีัย

・ ฝึกอบรมอยา่งสมําเสมอเพอื
เตรยีมความพรอ้มสําหรับการ
ปฏบิัตงิานเมอืเกดิภยัพบิตั ิ
・ ฝึกอบรมการใชง้านเครอืง
สบูนําและการใชอ้ปุกรณ์

・ ใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนใน
ทอ้งถนิเกยีวกบัการปฐม
พยาบาลรวมถงึวธิกีารใช ้
เครอืง AED

・จัดกจิกรรมตา่งๆ เพอืรณรงค์
การป้องกนัอคัคภัียและ
ป้องกนัภยัพบิัตใิหก้บั
ประชาชนในทอ้งถนิ

ทมีา : สํานักดับเพลงิเมอืงมยิาซากิทมีา : สํานักดับเพลงิเมอืงมยิาซากิทมีา : สํานักดับเพลงิเมอืงมยิาซากิ
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3 ตวัอยา่งการปฏบิัตงิานของหน่วยดบัเพลงิ
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ประกาศเตอืนภยัสนึามพิรอ้มไปกบัการประชาสมัพันธแ์กป่ระชาชน นําประชาชนอพยพ และตรวจสอบการปิดประตกูนันํา
・รบีไปทบีรเิวณชายฝังและเพอืปิดประตกูนันํา
・ไปยังบา้นแตล่ะหลังเพอืประกาศใหป้ระชาชนอพยพ
・ใชร้ถดับเพลงิอพยพประชาชน

การรบัมอืกบัสนึามิ

การปฏบิัตงิานของหน่วยดับเพลงิในชว่งแผน่ดนิไหวครังใหญท่างฝังตะวันออกของญปีุ่ น

10<การฉดีนําโดยหน่วยดับเพลงิ> <การฉดีนําโดยหน่วยดับเพลงิและหน่วยกูภ้ยัดับเพลงิฉุกเฉนิ>

ทมีา : กรมดบัเพลงิโตเกยีว

หน่วยดับเพลงิ หน่วยดับเพลงิประจํา หน่วยกูภั้ยดับเพลงิฉุกเฉนิทํางานรว่มกนัในการปฏบิตักิารดับเพลงิ
・ปฏบิตักิารจัดสง่นําจากแมนํ่าหรอืแท็งกนํ์าดับเพลงิทอียูห่า่งไกลออกไป เมอืไมส่ามารถหานําจากแหลง่นําดับเพลงิไดเ้นอืงจากการหยดุจา่ยนํา
・เพลงิไหมต้อ่เนอืงนานหลายวัน ทําใหต้อ้งปฏบิตักิารดับไฟแบบหามรุง่หามคําไมไ่ดห้ยดุพัก

การดบัเพลงิ

นําประชาชนอพยพไปยังพนืทสีงู และชว่ยเหลอืประชาชนทอีาศัยอยูลํ่าพังทันทหีลังจากเกดิแผน่ดนิไหว 
・ชว่ยเหลอืผูท้ตีกคา้งอยูใ่นสถานทตีา่งๆ ทตีอ้งไดรั้บการชว่ยเหลอืและนําทางไปยังสถานทอีพยพ

การกูภ้ยั

ทมีา : กรมดบัเพลงิโตเกยีว

<การนําอพยพโดยหน่วยดับเพลงิ>

เนอืงจากหนว่ยดบัเพลงิ
ประจํามบีคุลากรไม่
เพยีงพอ สมาชกิของ
หนว่ยดบัเพลงิจํานวน
มากจงึเป็นผูป้ฏบิตังิาน 

จําเป็นตอ้งใชค้วามรูค้วามเชยีวชาญเกยีวกบัพนืทสีงูและ
สถานทตีา่งๆ ในทอ้งถนิของหนว่ยดบัเพลงิ

ในชว่งเวลาทเีกดิภยัพบิตัใิหญ ่หนว่ยดบัเพลงิประจาํไมส่ามารถปฏบิตังิานทมีคีวามละเอยีดได ้
หนว่ยดบัเพลงิจงึมหีนา้ทปีฏบิตังิานเหลา่นนั



 บา้นเรอืนในหมูบ่า้นฮาคบุะและหมูบ่า้นโอตารใินจังหวัดนากาโนะไดรั้บความเสยีหายอยา่งหนักจากแผน่ดนิไหวขนาด 6.7 (เกอืบถงึ
ระดับแรงสนัสะเทอืน 6) ทมีจีดุศนูยก์ลางแผน่ดนิไหวอยูท่ตีอนเหนือของจังหวัดนากาโนะ เมอืวันท ี22 พฤศจกิายน ค.ศ.2014

การปฏบิัตงิานของหน่วยดับเพลงิในแผน่ดนิไหวทมีจีดุศนูยก์ลางแผน่ดนิไหวอยูท่ตีอนเหนือของจังหวัดนากาโนะ
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การปฏบิตังิานหลกัของหนว่ยดบัเพลงิ

ทมีาของภาพ : สํานักดบัเพลงิบรเิวณคติะแอลป์

ทมีา : สํานักดบัเพลงิเมอืงนากาโนะ

・ กลุม่อาสาสมัครป้องกนัภัยพบิตันํิาโดยอดตีสมาชกิของหน่วยดับเพลงิไดส้รา้ง 
“แผนทชีว่ยเหลอืกนั” ซงึมกีารเขยีนขอ้มลูตา่งๆ เชน่ ทอียูข่องผูส้งูอายทุี
ตอ้งการความชว่ยเหลอืในการอพยพไวล้ว่งหนา้

・หลังจากเกดิแผน่ดนิไหว สมาชกิของหน่วยดับเพลงิปฏบิตักิารกูภั้ยและนํา
อพยพโดยใช ้“แผนทชีว่ยเหลอืกนั” ในพนืททีไีดรั้บผลกระทบมากทสีดุ

・ผลทไีดค้อืการยนืยันความปลอดภัยของประชาชนในทกุครัวเรอืนในเขตเสร็จ
สมบรูณ์หลังจากเกดิภัยพบิตัไิป 90 นาที

・ แมแ้ผน่ดนิไหวจะเกดิในชว่งกลางดกึก็ไมม่ผีูเ้สยีชวีติ และสามารถลด
ผูไ้ดร้บับาดเจ็บลงใหเ้หลอืนอ้ยทสีดุ

กรณีตวัอยา่งทปีระสบความสําเร็จในการรว่มมอืระหวา่ง
หนว่ยดบัเพลงิและกลุม่อาสาสมคัรป้องกนัภยัพบิตั ิ



ตงัแตป่ระมาณวันท ี5 กรกฎาคม ค.ศ.2017 เกดิฝนตกหนักเป็นประวัตกิารณ์ทบีรเิวณตอนเหนือของเกาะควิช ูสง่ผลให ้
เกดิความเสยีหายอยา่งใหญห่ลวง เชน่ นําทว่มจากแมนํ่าลน้ตลงิและแผน่ดนิถลม่

การปฏบิตังิานของหน่วยดบัเพลงิในชว่งฝนตกหนักทบีรเิวณตอนเหนอืของเกาะควิชใูนปี ค.ศ.2017

การปฏบิัตงิานของหน่วยดับเพลงิ 
(หน่วยดับเพลงิเมอืงอาซากรุะ)

・ความเสยีหายจากภัยพบิตัจิากดนิถลม่กนิพนืทเีป็นบรเิวณกวา้ง จน
หน่วยดับเพลงิประจําไมส่ามารถรับมอืได ้ตอ้งการกําลังพลเป็นจํานวน
มาก

・ใชค้วามสามารถในการรวบรวมกําลังพลหน่วยดับเพลงิ เพอืนํา
บคุลากรจํานวนมากเขา้มาปฏบิตังิาน

มรีายละเอยีดดังน.ี..

・จํานวนสมาชกิของหน่วยดับเพลงิสงูสดุทปีฏบิตังิานในภัยพบิัตคิรังนี
อยูท่ปีระมาณ 4,000 คน และปฏบิตังิานอยา่งหลากหลาย ดังนี

・นําประชาชนอพยพ ปฏบิตักิารกูภั้ย ยนืยันความปลอดภัย

・คน้หาผูส้ญูหาย

・การกําจัดดนิทราย และเศษไมท้ลีอยมา การคน้หาทแีมนํ่า

・จ่ายนํา ขนสง่อาหารไปยังพนืททีถีกูตัดขาด ฯลฯ

การปฏบิตังิานหลกัของหนว่ยดบัเพลงิ
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เมอืเวลาประมาณ 10.20 น. ของวนัท ี22 ธนัวาคม ค.ศ.2016 เกดิเพลงิไหมจ้ากรา้นอาหารในบรเิวณอาคารไมท้ตีงัอยูต่ดิกนัหนาแน่น ทางทศิเหนอืของ
สถานอีโิตอกิาวะ ในเมอืงอโิตอกิาวะ จังหวัดนกีาตะ นอกจากนยีังเกดิประกายไฟในหลายๆ ทเีนอืงจากมลีมแรงทําใหไ้ฟลกุลามไปทวับรเิวณกวา้ง 

ทมีาของภาพ : อําเภออโิตอกิาวะ

ทมีาของภาพ : สํานักดบัเพลงิบรเิวณอําเภออโิตอกิาวะ

การปฏบิตังิานของหน่วยดบัเพลงิในอัคคภียัครงัใหญท่เีมอืงอโิตอกิาวะ จังหวดันกีาตะ 

13
ทมีาของภาพ : อําเภออโิตอกิาวะ

・เนอืงจากดบัเพลงิประจําปฏบิตักิารดบัไฟอยา่งตอ่เนอืง จงึใชปั้มแบบเคลอืนยา้ยได ้เพอืเตรยีมความพรอ้ม
หากนําจากแหลง่นําดบัเพลงิไมเ่พยีงพอ
・ปฏบิตังิานในพนืทกีวา้งประมาณ 40,000 ตร.ม. เพอืป้องกนัไฟลกุลาม
・การปฏบิตังิานอยา่งหนักเป็นเวลานานในครงันใีชเ้วลาประมาณ 11 ชวัโมงในการควบคมุเพลงิ และใชเ้วลา
ประมาณ 30 ชวัโมงในการดบัเพลงิตงัแตเ่กดิไฟไหม ้

การดบัเพลงิ

การนําประชาชนอพยพ
・รว่มอพยพประชาชนกบัผูบ้งัคบับญัชาการปฏบิตังิาน กลุม่อาสาสมัครป้องกนัภยัพบิตั ิผูว้า่เขต (ผูว้า่การ
ปกครองตนเอง) ประชาชนในเมอืง และเจา้หนา้ทปีระจําเมอืง

การกูภ้ยั

การใชบ้คุลากรทหีน่วยดบัเพลงิม ีทําใหส้ามารถปฏบิตังิานไดใ้นพนืทกีวา้งและเป็นระยะเวลานาน

สามารถอพยพประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็วเนอืงจากสมาชกิของหน่วยดับเพลงิรูข้อ้มลูเกยีวกบัทอียู่
อาศัย

ภาพถา่ยความเสยีหาย

ทะเลญปีุ่ น

ทางหลวงหมายเลข 8

สถานอีโิตอกิาวะ

รถไฟชนิคนัเซ็นโฮกรุกิุ

ตน้เพลงิ



4 สถานการณ์ปัจจบุันของหน่วยดับเพลงิ
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1. สถานการณห์น่วยดับเพลงิและสมาชกิของหน่วยดับเพลงิ 
(ขอ้มลู ณ วันท ี1 เมษายน ค.ศ.2019)

○จํานวนหน่วยดับเพลงิ : 2,198 หน่วย (อยูท่ทีกุเขตเทศบาลทัวประเทศ)
○จํานวนหน่วยดับเพลงิยอ่ย : 22,306 หน่วยยอ่ย
○จํานวนสมาชกิของหน่วยดับเพลงิ : 831,982 คน (ลดลงจากปีทผีา่นมา 11,685 คน)

2. ความเปลยีนแปลงของสมาชกิของหน่วยดับเพลงิ

จํานวนสมาชกิของหน่วยดับเพลงิลดลงชวัคราวเนอืงจากการปรับเป็นหน่วย
ดับเพลงิประจํา และในปัจจบุนัขอ้มลู ณ วันท ี1 เมษายน ค.ศ.2019 มปีระมาณ 
832,000 คน (มากกวา่จํานวนเจา้หนา้ทดีับเพลงิ 5 เทา่)

3 ความเปลยีนแปลงของอัตราสว่นเจา้หนา้ทหีน่วยดับเพลงิทเีป็นลกูจา้ง

สดัสว่นลกูจา้งในสมาชกิของหน่วยดับเพลงิเพมิสงูขนึเนอืงจากการเปลยีนแปลง
โครงสรา้งการจา้งงาน สดัสว่นสมาชกิของหน่วยดับเพลงิทเีป็นลกูจา้งอยูท่ี 73.8％

※

สถานการณ์ปัจจบุนัของหน่วยดับเพลงิ

(ปีงบฯ)

(ปีงบฯ)

(%)
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4. ความเปลยีนแปลงของสมาชกิของหน่วยดับเพลงิหญงิ

 จํานวนสมาชกิหน่วยดับเพลงิหญงิมจํีานวน 26,605 คน หรอืประมาณ 3.2% ของ
จํานวนทังหมด เพมิขนึ 624 คนจากปีทผีา่นมา จํานวนสมาชกิหน่วยดับเพลงิหญงิ
เพมิขนึในทกุๆ ปี

(จํานวนสมาชกิของหน่วยดับเพลงิหญงิ)(สดัสว่นของจํานวนหน่วยดับเพลงิทมีสีมาชกิของหน่วยดับเพลงิหญงิ)
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(ปีงบฯ)

(%)

สมาชกิของหน่วยดับเพลงิ (หมนืคน)

อตัราการปรับเป็นหน่วยดับเพลงิประจําเป็นอตัราของปี ค.ศ.1956
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女性団員数 女性消防団員がいる消防団数の割合จํานวนเจา้หนา้ทดัีบเพลงิหญงิ สัดสว่นของหน่วยดับเพลงิทมีสีมาชกิของหน่วยดับเพลงิหญงิ

ปีงบฯ

อตัราการปรับเป็นหน่วยดับเพลงิประจํา



5 สรปุ
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●หน่วยดับเพลงิคอื...
・ พนักงานราชการสว่นทอ้งถนิพเิศษนอกเวลา
・เทศบาลเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน 

(เชน่ คา่อปุกรณ์ คา่ตอบแทน คา่เบยีเลยีงการทํางาน)

นอกจากนยีังมปีระกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งปฏบิัตงิานราชการและเงนิชดเชยเมอื
ออกจากหน่วยดับเพลงิ

มกีารจัดสภาพแวดลอ้มใหส้มาชกิของหน่วยดับเพลงิสามารถทํางานไดอ้ยา่ง
สบายใจ

●เสน่หข์องหน่วยดับเพลงิคอื...
1. ความใกลช้ดิกบัทอ้งถนิ
2. ความสามารถในการระดมกําลังพล จดุแข็งคอืการมคีณุลักษณะ 3 ประการนี
3. ความสามารถในการรับมอืไดโ้ดยทันที

ใชค้ณุลกัษณะของหน่วยดบัเพลงิในการปฏบิัตงิานกูภ้ยัพบิตั ิ


