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ค าน า 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ตามที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจจากส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ การปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งในอ านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานแรก       
ที่จัดการกับสาธารณภัยในพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยง ความสูญเสีย และผลกระทบจากสาธารณภัย            
ที่อาจเกิดข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่         
และตามภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปูองกัน               
และบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
พ.ศ. 2550 ก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการกับสาธารณภัย           
ซึ่งในการจัดการสาธารณภัยระดับที่หนึ่ง มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น         
มีอ านาจในการสั่งการข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นให้ปฏิบัติการตามค าสั่ง และระดมทรัพยากร
ในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ แต่หากในกรณีที่สาธารณภัยขยายขอบเขตและข้ามพ้ืนที่ ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ านวยการอ าเภอหรือผู้อ านวยการจังหวัด ดังนั้น การปรับปรุง
คู่มือมาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยครั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดการกับสาธารณภัยตามที่กฎหมายก าหนด   

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าคู่มือมาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย            
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือมาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ปรับปรุงในครั้ งนี้               
จะเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเพ่ิมศักยภาพการบริหารและบริการสาธารณะ             
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
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แผนภาพที่ 4 - 3 กระบวนการแจ้งเตือนภัย 54 
แผนภาพที่ 4 – 4 องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 58 
แผนภาพที่ 4 – 5   โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59 
แผนภาพที่ 5 – 1 แสดงแผนที่อุทกภัยของประเทศไทย 85 
แผนภาพที่ 5 – 2 แสดงแผนที่ดินโคลนถล่มของประเทศไทย 86 
แผนภาพที่ 5 – 3 แสดงแผนที่ภัยแล้งของประเทศไทย 95 
แผนภาพที่ 5 – 4 แสดงแผนที่ภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย 102 
แผนภาพที่ 5 – 5 แสดงแผนที่ไฟปุาของประเทศไทย 126 
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บทที่ 1 บทน า 
 1.1 สถานการณ์สาธารณภัย 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสาธารณภัย 
1.3 วัตถุประสงค์มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 

 

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทั้งในแง่ของความซับซ้อนของสาธารณภัย ศักยภาพและความสามารถในการเตรียม
ความพร้อมและการตอบสนองต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยมาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่มนี้
ได้รวบรวมพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อม การเผชิญสาธารณภัยและการ ฟ้ืนฟูภายหลั งสาธารณภัย  
ที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 และกรอบการด าเนินงานเซน ไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2573 รวมทั้งมาตรฐานเฉพาะภัยในแต่ละภัย และการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางและมาตรฐานในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
 
1.1. สถานการณ์สาธารณภัย 

1.1.1.  ภูมิภาคต่าง ๆ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แนวโน้มการเกิดขึ้นของสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีระดับ

ความรุนแรงที่มากขึ้น โดยในรอบสิบปีที่ผ่านมานี้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  
ของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและเผชิญกับสาธารณภัยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จากรายงานของศูนย์วิจัย
ระบาดวิทยาด้านภัยพิบัติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 เกิดสาธารณภัยขึ้นทั่วโลกถึง 335 ครั้ง น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ในรอบสิบปีที่ผ่านมาเพียง 19 ครั้ง สะท้อนให้เห็นว่า สาธารณภัยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นโดยในปี พ.ศ. 2560 
ภูมิภาคที่เกิดสาธารณภัยมากที่สุด คือ ภูมิภาคเอเชียที่เกิดสาธารณภัยขึ้น 136 ครั้ง รองลงมา คือ ประเทศใน
แถบทวีปอเมริกาที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 93 ครั้ง ขณะที่แอฟริกาและยุโรปมีสัดส่วนการเกิดขึ้นของสาธารณภัย
ใกล้เคียงกัน คือ 42 ครั้ง และ 39 ครั้งตามล าดับ ในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น พบว่ามีสาธารณภัย
เกิดขึ้นในภูมิภาคราว 40 ครั้ง จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สาธารณภัยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ สาธารณภัยมีความผันแปรที่ต่างไปจากเดิม  
ท าให้การเตรียมความพร้อมในการรับมือท าได้ยากมากยิ่ งขึ้น และเมื่อเทียบภัยในแต่ละประเภท  
พบว่า อุทกภัย ยังคงเป็นสาธารณภัยที่มีความถี่มากที่สุด ขณะที่พายุ ไฟปุาและดินโคลนถล่มมีแนวโน้มสูงกว่า
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ค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปี ในส่วนของจ านวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย พบว่า เอเชียเป็นภูมิภาคที่มีผู้เสียชีวิต 
มากที่สุดและมีสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบสิบปีถึงร้อยละ 7.2 รองลงมา คือ แอฟริกาและอเมริกา  
ขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเอเชียมีแนวโน้มลดลง แต่ในอเมริกาและแอฟริกา จ านวนผู้ได้รับ
ผลกระทบเพ่ิมสูงขึ้นประมาณร้อยละ 6 จากค่าเฉลี่ยในรอบสิบปี ขณะที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย
ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจลดลงจากค่าเฉลี่ย แต่ในแถบอเมริกามีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น  

1.1.2. ท้องถิ่นพื้นที่เมืองต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จากรายงานของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ได้ชี้ให้เห็นผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกและได้จัดท ารายงานถึงความเสี่ยง  
ของเมืองในทวีปเอเชียที่มีความเสี่ยงที่จะเผชิญภัยในลักษณะต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น และมีระดับความรุนแรงมากขึ้น 
จากรายงาน พบว่า เอเชียเป็นภูมิภาคที่มีปริมาณฝนตกเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้ที่ปัจจุบัน 
มีปริมาณน้ าฝนถึง 1,000 มิลลิ เมตร ท าให้หลายเมืองในแถบเอเชียมักประสบกับปัญหาอุทกภัย  
และดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกสะสม ขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงจากลักษณะ 
ทางภูมิศาสตร์ของการตั้งเมืองหลวงหรือเมืองมหานครในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่วนใหญ่  
เมืองมหานครตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าหรือปากแม่น้ าท าให้หลายเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มีปัญหาน้ าท่วมขังบ่อยครั้ง รวมถึงกรุงเทพมหานคร ขณะที่หลายเมืองหรือท้องถิ่นบริเวณชายฝั่งทะเล 
ก าลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ งจากระดับน้ าทะเลที่ เ พ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยอยู่ที่  
3.19 มิลลิเมตรต่อปี ท าให้หลายเมืองเผชิญการกัดเซาะอย่างรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะท าให้ผืนดินบริเวณ
ชายฝั่งจมหายไป นอกจากนี้สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
รุนแรงมากขึ้นและมีลักษณะที่ต่างไปจากเดิม เช่น พายุไต้ฝุุนไห่เหยี่ยนที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ด้วยความเร็วลม
สูงสุด 315 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะพัดขึ้นชายฝั่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,195 คน ขณะที่ในปัจจุบัน
แนวโน้มการก่อตัวของพายุที่มีระดับความรุนแรงมีความถี่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลเมื่อวันที่  
14 กันยายน พ.ศ. 2561 มีการพบการก่อตัวของพายุและหย่อมฝนประมาณ 10 ลูก  ในมหาสมุทรแปซิฟิก 
และมหาสมุทรแอตแลนติก นอกจากนี้อีกหนึ่งกรณีท่ีน่าสนใจ คือ แผ่นดินไหวและสึนามิที่อินโดนิเซียที่มีแผ่นดินไหว
ขนาดประมาณ 7.5 ริกเตอร์ และก่อให้เกิดอาคารถล่ม ตามมาด้วยการแจ้งเตือนภัยสึนามิที่ภายหลัง 
มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ ซึ่งในกรณีนี้แผ่นดินเกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะที่ต่างไปจากเดิม  
และการคาดการณ์คลื่นสึนามิมีความคลาดเคลื่อนท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการแจ้งเตือนภัยส่งผลให้ผู้เสียชีวิต
กว่า 1,000 คน ด้วยลักษณะของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้าง ท าให้การคาดการณ์ และการแจ้งเตือนภัยเกิดความคลาดเคลื่อนไป นอกจากนี้หลายเมืองในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อุทกภัยมากขึ้น  
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1.2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสาธารณภัย 
1.2.1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการสาธารณภัย เนื่องจากเป็นหน่วยงาน 
ในระดับพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน รับรู้และเข้าใจสภาพของพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
โครงสร้างพื้นฐานและเข้าใจความเสี่ยงของพ้ืนที่ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยได้ดีกว่าหน่วยงานอ่ืน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ งในฐานะหน่วยงานแรกที่จัดการกับสาธารณภัยในพ้ืนที่นั้น  
ภายใต้พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการกับสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ โดยมีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น
ของตน ในการจัดการสาธารณภัยระดับที่หนึ่ง โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นมีอ านาจในการสั่งการข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่และบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติการตามค าสั่งและระดม
ทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่  แต่ในกรณีที่สาธารณภัยขยายขอบเขตและข้ามพ้ืนที่   
ผู้อ านวยการท้องถิ่นสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ านวยการอ าเภอหรือผู้อ านวยการจังหวัดได ้ 
 ปัจจุบันภายใต้แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกรอบการด าเนินงาน
เซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2573 ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัยในทุกขั้นตอนของกระบวนการในการจัดการสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย  
และหลังจากสาธารณภัยผ่านพ้นไป โดยให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management: CBDRM) การจัดการสาธารณภัย 
โดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางในกระบวนการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดภัยที่มีการเตรียมความพร้อม 
และการประเมินความเสี่ยง ขณะเกิดภัยและหลังสาธารณภัยผ่านพ้นไป โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและก าหนดแนวทางในการจัดการสาธารณภัย โดยมีเปูาหมายส าคัญเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
และเพ่ิมขีดความสามารถของคนในชุมชนให้มีความพร้อมในการรับมือ การจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชน  
เป็นฐานเป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมที่เน้นการด าเนินงานในช่วงก่อนเกิดภัยตามแนวทาง  
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย นอกจากการสร้างความตระหนักรู้ของคนในชุมชนและพัฒนา  
ขีดความสามารถของชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนพร้อมรับมือกับสาธารณภัยซึ่งจะช่วยให้การจัดการกับสาธารณภัย
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและลดความสูญเสียหรือผลกระทบ  
จากสาธารณภัย 

การเริ่มต้นที่ท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หากท้องถิ่น  
มีความพร้อมรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที มีศักยภาพและทรัพยากรที่เพียงพอ  
พร้อมทั้งกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วย  
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้มากข้ึนและส่งผลดีต่อการจัดการสาธารณภัยในภาพรวมของท้องถิ่นนั้น  
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1.2.2. สภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสาธารณภัย 
จากบทเรียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและงานวิจัยที่ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กับการจัดการสาธารณภัยชี้ให้เห็นสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสาธารณภัย  
ในภาพรวมอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ศักยภาพ ทรัพยากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งเป็นหนึ่ งในปัจจัยส าคัญที่ เป็นปัญหาและส่งผลต่อการจัดการ  
รวมถึงการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ประเด็นที่สอง ความซับซ้อนของสาธารณภัยที่เป็นผลมาจาก
ลักษณะของสาธารณภัยที่ไม่แน่นอน ข้ามขอบเขตพ้ืนที่การปกครองและบ่อยครั้งก่อให้เกิดภัยอ่ืนตามมา 
หรือภัยต่อเนื่องที่ตามมา ส่งผลต่อการจัดการสาธารณภัยของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่ประสบกับสาธารณภัย 
ที่เกินขอบเขตหรือขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีข้อจ ากัดทั้งด้านทรัพยากรและเครื่องมือ 
ประเด็นที่สาม การเตรียมความพร้อมและการให้ความส าคัญของประชาชนในการรับมือกับสาธารณภัย 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ 
ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะและสิ่งกีดขวาง ปัญหาขาดการประสานข้อมูลที่เพียงพอในภาวะวิกฤติ  
รวมทั้งปัญหาของการเติบโตของเมืองและการขยายตัวของบ้านเรือน ร้านค้า และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดจน
การออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการวางระบบผังเมืองที่ไม่ดี กลายเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคส าคัญ 
ที่เอ้ือต่อการเกิดสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อย่างไรก็ตามลักษณะส าคัญของปัญหาสาธารณภัย ประการหนึ่ง อยู่ที่การขยายตัวของความเสียหาย
หรือผลกระทบที่สามารถก้าวข้ามขอบเขตพ้ืนที่การปกครองของพ้ืนที่หนึ่งไปสู่อีกพ้ืนที่หนึ่งได้ กล่าวคือ  
สาธารณภัยสามารถเกิดขึ้นในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียว  หรือเกิดขึ้นที่เดียว 
แต่ขยายตัวเพ่ิมความรุนแรง หรือการตอบสนองสถานการณ์ท าได้ไม่ดี ภัยจึงขยายขอบเขตพ้ืนที่ ขยาย 
อาณาบริเวณเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ท าให้การด าเนนิการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยอ านาจการสั่งการ
จากหน่วยงานปกครองที่อยู่ในระดับเหนือกว่าองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย เพ่ือให้สามารถควบคุม 
และก ากับดูแลการด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
จึงได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแจ้งความต้องการในการขอรับการสนับสุน ให้แก่ผู้อ านวยการอ าเภอ 
หรือผู้อ านวยการจังหวัดตามกรณีเพ่ือขอความช่วยเหลือในการสั่งการ การประสานงาน การจัดการร่วมกัน
ระหว่ างจั งหวัดกับองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นอยู่ ในลั กษณะของการบู รณาการความร่ วมมือ 
และความช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางทรัพยากร เครื่องมือเทคนิค ก าลังพลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติการ จังหวัดจะประสานความร่วมมือในการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ 
ของผู้สนับสนุนทรัพยากรส าหรับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยอย่างเต็มรูปแบบและสามารถประสานขอความร่วมมือทางด้าน
ทรัพยากรในการปฏิบัติจากจังหวัดได้เพ่ือสร้างประสิทธิภาพให้กับการปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
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1.3. วัตถุประสงค์มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1.3.1. เ พ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 

ที่ได้มาตรฐานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

1.3.2. เพ่ือให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐาน 
แนวทางในการช่วยเหลือผู้ก ากับดูแลและใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมด าเนินภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการกับวิกฤตการณ์ 
และความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนต้องอาศัยการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับต่าง ๆ การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่นทุกภาคส่วน  
และการวางระบบสารสนเทศการสื่อสารหลักและรอง โดยที่การเพ่ิมขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว 
ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานในระดับท้องถิ่นทุกภาคส่วน รวมทั้ง 
ความช่วยเหลือที่จะมาจากหน่วยงานจากภายนอกท้องถิ่นด้วย ในการปฏิบัติการนั้นต้องอาศัยหน่วยงานหลาย ๆ 
หน่วยร่วมกัน สืบเนื่องจากคุณลักษณะของสถานการณ์ฉุกเฉินที่ เป็นแบบไม่คงที่และส่งผลกระทบ 
อย่างไม่แน่นอน ท าให้ความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถขยายตัวออกไปในระดับพ้ืนที่ที่ใหญ่ขึ้น 
ซึ่งกระทบต่อผู้คนจ านวนมากและบางครั้งภาวะฉุกเฉินได้ถูกประกาศโดยผ่านอ านาจหน้าที่ของหลายหน่วยงาน  

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจ านวนหลายหน่วยงาน 
ได้ลงไปอยู่ในพ้ืนที่เวลามีเหตุการณ์หรือเกิดสาธารณภัยท าให้บางครั้งยากต่อการบอกได้ว่าอ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ อยู่ที่ใครหรือต าแหน่งใดในการท างานร่วมกันหลายหน่วยงาน ในการนี้การที่จะสามารถ
ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์วิกฤติท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ขอบเขตงาน 
ที่มากมายและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ โดยการท างานดังกล่าวต้องท างานภายใต้เวลาที่จ ากัด  
รวมทั้งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของประชาชน การปฏิบัติการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ต้องมีช่องทางและอุปกรณ์การสื่อสารที่สามารถสร้างประสิทธิผล เพ่ือจะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ติดต่อกันได้และได้รับข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ  อีกทั้ งการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลก็เป็นส่วนส าคัญไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่เกิดเหตุเท่านั้น แต่การด าเนินการ
ดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในช่วงการอบรมและการเรียนรู้ทักษะเพ่ิมเติม นอกจากนั้นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันและการมีค าสั่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการในการการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินท าให้หน่วยงาน 
หลาย ๆ หน่วยที่มาร่วมมือกันท างานสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่เกิดความผิดพลาดขึ้น 
และจะท าให้การฟ้ืนฟูความเสียหายทางกายภาพ บริการสาธารณะ วิถีชีวิตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถเตรียมพร้อมในเชิงพ้ืนที่ให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better) 
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บทที่ 2 ระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ  และแผนการด าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย 
 

 2.1 ระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย 
2.2 แผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย 

 

 
บทที่ 2 ระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย

เป็นการอธิบายถึงสาระส าคัญของระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติและแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการสาธารณภัยที่เกี่ยวข้องจ านวน 7 ฉบับ และแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย  
7 ฉบับ รวมถึงระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และแผนการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  
สาธารณภัย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ 
รวมถึงแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย 

 
2.1 ระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย 

ในส่วนนี้เป็นการรวบรวมสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย โดยมีระเบียบ 
กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ 6 กลุ่ม ประกอบไปด้วย  

1) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ในฐานะกฎหมายหลัก 
ในการจัดการสาธารณภัย  

2) พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการรวบรวบพระราชบัญญัติ
จัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย  

3) ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบไปด้วยระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560    

4) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นการรวบรวมระเบียบส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย  
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

6) ระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติและแผนการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1.1 พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการ
สาธารณภัยของประเทศไทย พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดนิยาม ความหมาย โดยมีสาระส าคัญสองส่วน  
คือ ส่วนที่หนึ่ง การก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ให้กับตัวแสดงในการจัดการสาธารณภัยทั้งหน่วยงานของรัฐ  
ในส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยทหารและองค์การสาธารณะอ่ืน ๆ ที่ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานแรกที่ท าหน้าที่ เผชิญสาธารณภัยและท าหน้าที่ปฏิบัติในการปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ ส่วนที่สอง ให้ความส าคัญกับกระบวนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและภายหลังเกิดภัยที่ให้ความส าคัญกับการท างานเชิงรุกและความร่วมแรง
ร่วมใจจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการในแต่ละระดับในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะเดียวกัน 
ก็ให้ความส าคัญกับแนวทางการปฏิบัติในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานด้านการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 
2.1.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พระราชบัญญัติในส่วนนี้เป็นพระราชบัญญัติที่มีสาระส าคัญในการอธิบายถึงการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท า 
และให้บริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของบุคคลผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินภารกิจและขับเคลื่อนงานภายในเขต
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้พระราชบัญญัติในส่วนนี้ยังได้ก าหนดการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ทั้งงบประมาณ บุคลากร และการก ากับดูแลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของพระราชบัญญัติจัดตั้งที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
ประกอบไปด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543) พระราชบัญญัติระ เบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  

พระราชบัญญัติจัดตั้งที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางฉบับนั้นไม่ได้ 
มีการก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการจัดการสาธารณภัย  
โดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งเพียง 2 ฉบับเท่านั้นที่มีการก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
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ส่วนท้องถิ่นในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย คือ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อย่างไรก็ตามภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผน  
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้มีการก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภายหลังเมื่อมีการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย จึงมีการบัญญัติในมาตรา 20 ที่ก าหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน  
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ในการด าเนินภารกิจด้านการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการปูองกันและบรรเ ทาสาธารณภัย  
คือ พระราชบัญญัติปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 เป็นต้น  
ส าหรับเนื้อหาในส่วนนี้ให้ความส าคัญกับบทบาท อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.1.2.1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
(และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
พระราชบัญญัติฉบับนี้อธิบายถึงสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

โดยก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภายในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นและได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถท ากิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับด้านสาธารณภัยได้ แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบก่อนด าเนินกิจกรรมภายในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2.1.2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
พระราชบัญญัติฉบับนี้อธิบายถึงการก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ 

ของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ในการด าเนินภารกิจในเขตกรุงเทพมหานครและอธิบายถึงบทบาทอ านาจหน้าที่
ของผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร ส าหรับพระราชบัญญัติระเบียบบริห าร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยบัญญัติให้
กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 

2.1.2.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อธิบายถึงความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอธิบายถึง 
การก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ในการจัดท าและให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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รวมถึงกระจายอ านาจและกิจการบางส่วนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งที่เกี่ยวข้องขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ าที่ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ของท้องถิ่นนั้น  

 
2.1.3 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

2.1.3.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 
ระเบียบกระทรวงที่อธิบายถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ 

โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญภายใต้ระเบียบฉบับนี้ อาทิ การอธิบายความหมายของภัยพิบัติ ผู้ประสบภัย  
และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันระเบียบฉบับนี้ได้อธิบายถึงบทบาทอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยมีคณะท างานที่ส าคัญ คือ คณะกรรมการ  
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ท าหน้าที่ในการส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติฉุกเฉินและตรวจสอบกลั่นกรองการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกจากนี้ได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์หรือแนวทางเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
ฉุกเฉินโดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556  แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้ วย ด้านการด ารงชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

2.1.3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560    
ระเบียบฉบับนี้ให้ความส าคัญกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยก าหนดความหมายและหลักการในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ  
ภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้  
ความช่วยเหลือประชาชนในทันทีภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด ค านึงถึงสถานะทางการ
คลัง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดสาธารณภัยประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคสาธารณะอ่ืน ๆ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือ
ประชาชน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง
มหาดไทยก่อนให้การช่วยเหลือ ส าหรับหลักการในการช่วยเหลือประชาชนนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ ตลอดจนแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยผ่านหลักเกณฑ์การช่วยเหลือที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความช่วยเหลือ  
ด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
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2.1.4 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
2.1.4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
ระเบียบกระทรวงที่อธิบายถึงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่

ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยก าหนดคุณสมบัติ ของเจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย บทบาท อ านาจหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติของเจ้าพนักงานในการปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสั่งอพยพ แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีค าสั่งอพยพ เป็นต้น  

2.1.4.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553 
ระ เบี ยบกระทรวงฉบั บนี้ อธิ บ ายถึ งกิ จ กา รอาสาสมั ครปู อ งกั น 

ภัยฝุายพลเรือนที่อธิบายถึงการตั้ งคณะกรรมการศูนย์  อปพร. จังหวัด และบทบาทอ านาจหน้าที่  
ของนายกเทศมนตรี ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอธิบายถึง 
การจัดโครงสร้างของฝุายต่าง ๆ ของศูนย์ อปพร. นอกจากนี้ระเบียบฉบับนี้ยังมีรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
เช่น การคัดเลือก การพ้นสมาชิกภาพและการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน รวมทั้งสิทธิ วินัย  
ของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนและการมอบหมายการปฏิบัติงาน  

2.1.4.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
ระเบียบฉบับนี้อธิบายถึงความจ าเป็นในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่

อาสาสมัครเพ่ือสนับสนุนหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสิทธิในการเบิกจ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 และให้ความส าคัญ 
กับการด าเนินภารกิจทางด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1.4.4 ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 
ระเบียบฉบับนี้อธิบายถึงค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเงินที่มอบให้แก่อาสาสมัครเพ่ือเป็นค่ารักษาพยาบาล ชดเชยการท างานหรือเวลา  
ที่เสียไปจากการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์
ค่าใช้จ่ายและแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค านึงถึงสถานะทางการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
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2.1.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 

                        ระเบียบกระทรวงที่อธิบายถึงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระเบียบฉบับนี้ได้มีการก าหนดนิยาม ความหมายของแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันระเบียบฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นใหม่ 2 ครั้ง โดยครั้งแรก
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับแก้ไขรายละเอียดโดยเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนา 
3 ปี  ไปเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  พร้อมทั้ งปรับปรุงแก้ ไขรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ  
ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ในส่วนการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นการปรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ 
ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ส าหรับสาระส าคัญของแผนฉบับนี้ประกอบไปด้วย 6 หมวด โดยเนื้ อหาในหมวด 1 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาเป็นการอธิบายถึงองค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยมีการตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนขึ้นมา 2 คณะ ท าหน้าที่ในการก าหนด
แนวทางและด าเนินการในการจัดท าแผน หมวด 2 การก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนา โดยก าหนดแนวทาง รวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนหรือท้องถิ่น  
และด าเนินการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หมวด 4 การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
ในส่วนนี้อธิบายแนวทาง ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหมวดที่ 5 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และในหมวดที่ 6 
เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อย่างไรก็ดีระเบียบฉบับนี้ ได้ครอบคลุมถึงภารกิจที่ เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบ 
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยในข้อที่ 10 ของระเบียบฉบับนี้และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ในข้อ ก .  อ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
และข้อ ข. ภารกิจตามกฎหมายและขั้นตอนในการกระจายอ านาจ โดยในหมวดที่ 2 การก าหนดอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ใน (29) การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และมาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธาณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (22) การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจที่ถูกก าหนด 
ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทา 
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สาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น ทั้งนี้ในการจัดท าแผนและแนวทางการปฏิบัติ 
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ เ กี่ ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยจะต้องค าถึ งทรัพยากร  
ทั้งในแง่ของบุคลากร งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  

 

2.1.6 ระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และแผนการด าเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
รายละเอียดในส่วนนี้ เป็นส่วนของระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ประกาศ  

หรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการสาธารณภัยที่นอกเหนือไปจากกฎหมายหรือระเบียบที่กล่าวไปข้างต้น 
ส าหรับส่วนนี้จะเป็นการแนบระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ  

2.1.6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2543) 
 ระเบียบฉบับนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขและรวบรวมวิธีการงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เดิมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินจะถูกแยกตามลักษณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยระเบียบฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามและความหมายของงบประมาณ 
หมายถึง แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายในรูปตัวเลขจ านวนเงิน โดยมีการตั้ง
งบประมาณในการแสดงแผนการด าเนินงานออกเป็นตัวเลข นอกจากนี้ยังได้ก าหนดนิยามและความหมาย  
ของค าอ่ืน ๆ อาทิ งบประมาณรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ หนี้ รวมถึงคณะท างานและหน่วยงาน ในส่วนของ
รายละเอียดของเนื้อหานั้น ประกอบไปด้วย อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ ลักษณะของงบประมาณ
ในส่วนต่าง ๆ ทั้งงบประมาณประจ าปี งบประมาณทั่วไป รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
วิธีการจัดท างบประมาณ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ  
การรายงาน 

2.1.6.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตร
ประจ าตัวเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554  
 ระเบียบฉบับนี้อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยก าหนดเครื่องแบบ เครื่องหมายและบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย ในส่วนสาระส าคัญของระเบียบฉบับนี้ ประกอบไปด้วย เครื่องแบบเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการก าหนดชนิดของเครื่องแบบ ส่วนของเครื่องแบบ ขณะเดียวกัน  
ก็มีการก าหนดเครื่องหมายเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อธิบายถึงลักษณะของเครื่องหมาย 
ค าอธิบายและชนิดของเคื่องหมายเจ้าพนักงาน บัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.1.6.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 ระเบียบฉบับนี้อธิบายถึงเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือด าเนินการ  
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ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยระเบียบฉบับนี้ก าหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยก าหนดให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชนและองค์กรการกุศล โดยระเบียบฉบับนี้ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถ 
ตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไว้ โดยก าหนดอัตราส่วนกับรายได้จริง  
ในแต่ละปีงบประมาณ 

2.1.6.4 ประกาศกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสือรับรอง
ผู้ประสบภัย 
 ประกาศฉบับนี้อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ก าหนดแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 
เพ่ือให้ผู้ประสบภัยใช้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู โดยประกาศฉบับนี้ได้ก าหนดแบบ  
ของหนังสือรับรองผู้ประสบภัยพร้อมทั้งก าหนดรายละเอียด บัญชีความเสียหายแนบท้ายหนังสือรับรอง
ผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทนิติบุคคล พร้อมทั้งแนบค าอธิบาย  
แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นอกจากนี้ประกาศฉบับนี้ยังได้แนบตารางสิทธิ  
ที่จะได้รับจากทางราชการหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟ้ืนฟูและสถานที่ติดต่อ 

 
2.1.6.5 ประกาศกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องการก าหนด           

แบบรายงานความเสียหายแบบค าร้องขอและใบค าร้องขอ 
 ประกาศฉบับนี้ประกาศขึ้นภายใต้กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. 2554 และออก
ตามความในพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้อธิบดีกรมปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยมีอ านาจในการก าหนดแบบรายงานความเสียหาย แบบค าร้องและใบรับค าขอตาม
กฎกระทรวง โดยประกาศฉบับนี้ได้มีเอกสารแนบประกอบไปด้วย แบบรายงานความเสียหาย แบบค าร้องขอ 
 

2.1.6.6 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
 หลักเกณฑ์ฉบับนี้อาศัยอ านาจแห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน 

ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กระทรวงการคลังจึงได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยครอบคลุมในด้านการ
ด ารงชีวิต ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเกษตร (พืช, ประมง, ปศุสัตว์ และอ่ืน ๆ) 
ด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

2.1.6.7 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  
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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  โดยอาศัยอ านาจ 
ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556   
โดยหลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
ด้านการเกษตร โดยจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลเกษตรกร  
ในแต่ละด้านก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการก าหนดการเบิกจ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข โดยครอบคลุมด้านพืช  
ด้านประมง ด้านปศุสัตว์และด้านการเกษตรอื่น ๆ  
 
2.2 แผนการด าเนนิงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย 

ในส่วนนี้เป็นการรวบรวมสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านแผนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการสาธารณภัย 7 ฉบับ ดังนี้ 

2.2.1 แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553 – 2562 
(ณ เวลาที่จัดท ามาตรฐานนี้ แผนฉบับนี้ก าลังจะหมดอายุลง) 
แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553 - 2562  

ของประเทศไทยเป็นแผนปฏิบัติการ ฯ ระยะยาว 10 ปี เกิดจากการร่วมจัดท าของหน่วยงานต่าง ๆ  
จ านวน 44 หน่วยงาน และมีหน่วยงานร่วมด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน 136 หน่วยงาน  
ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) การปูองกันและลดผลกระทบ ประกอบด้วยการใช้มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
และมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ระบบพยากรณ์และเตือนภัย ระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ระบบการประเมินความเสี่ยงภัยระบบการประเมินความเสียหาย เครือข่ายการประสานงาน การบริหารจัดการ
ภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Disaster Risk Management) ฯลฯ  

2) การเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย ระบบการติดตามหรือระบบประเมิน
สถานการณ์และรายงานการฝึกซ้อมแผนและฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมรั บภัยและเครือข่าย 
การประสานงาน การเตรียมพร้อมด้านปัจจัยสี่การเตรียมการสนับสนุนด้านเครื่ องจักรกล เครื่องมือ  
และงบประมาณการเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ การเตรียมการด้านสุขอนามัย ฯลฯ  

3) การจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย ระบบการสั่งการ การวางแผน 
ทิศทางการหนีภัย การอพยพผู้ประสบภัย การช่วยเหลือเบื้องต้น การประกาศเตือนภัยฉุกเฉิน มาตรการ
ติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ มาตรการตอบโต้และกู้ภัย การปฏิบัติงานซ่อมฉุกเฉิน ฯลฯ  

4) การฟ้ืนฟูบูรณะ ประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือและบรรเทา การประสานงาน
เครือข่ายองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัย มาตรการดูแลสุขอนามัย มาตรการช่วยเหลือทางการเงินและสิ่งของ
บรรเทาทุกข์ การฟื้นฟูสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้น การประเมินความเสียหายเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ  
การติดตามและประเมินผลเบื้องต้น ฯลฯ  
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ในการจัดท าแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553 –  
พ.ศ. 2562 ค านึงถึงมิติทางด้านโครงสร้างองค์กร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือให้เกิดการบูรณาการและสามารถปฏิบัติงานแบบเสริมก าลังกัน (Synergy) แผนปฏิบัติ
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ.  2553– 2562 จ าเป็นต้องก าหนดแนวทาง 
ที่ชัดเจนให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจัดท าแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงาน  องค์ประกอบ 
ของแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ มี 2 ส่วน คือ (1) แผนงานปกติ 
ของหน่วยงาน (2) แผนงานภาคบังคับ 

 
2.2.2 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2561 

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทุกภาคส่วน
สามารถเผชิญกับภาวะไม่ปกติในด้านสาธารณภัยและภัยด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น  
โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมที่ถอดบทเรียนและท าความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ที่ เป็นอุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการจัดการในภาวะฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น ปัญหาในการแจ้งเตือนภัย  
ปัญหาการจัดการสถานการณ์ที่ขาดความเป็นเอกภาพ ปัญหาที่เกิดจากการขาดการฝึกซ้อมและความเข้าใจ  
ในการปฏิบัติและยังให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย  
แผนและแนวทางในการปูองกัน รวมทั้งการเตรียมพร้อมในการรับมือและจัดการกับสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงต่าง ๆ ด้วย 

2.2.3 แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
แผนที่ ก าหนดกรอบ ทิศทาง  ขั้ นตอนการปฏิบัติ และหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อ ง 

ในการจัดการสาธารณภัย ที่ได้น าแนวคิดการพัฒนาระบบการปูองกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนในการเฝูาระวังและรับมือ 
กับสาธารณภัย นอกจากนี้ได้มีการน าแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) 
ตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 เพ่ือปูองกันสาธารณภัย
ตามหลัก “รู้รับ ปรับตัว ฟ้ืนเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน” (Resilience) โดยให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและหลังจากภัยผ่านพ้นไป  

แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ  พ.ศ.  2558 ประกอบไปด้วย  
4 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ 1) การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน   
3) การเ พ่ิมประสิทธิภาพในการ ฟ้ืนฟูอย่ างยั่ งยืน  4)  การส่ ง เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการจัดการสาธารณภัย เพ่ือให้การด าเนินการที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 ที่มีการก าหนดให้ถ่ายทอดแผนไปสู่การจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน  
ในพ้ืนที่ระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,851 แห่ง โดยก าหนดให้จังหวัดจัดท า 
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2558 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจัดท า
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ขึ้นโดยล้อไปกับแผนการปูองกัน  



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                        16 
 

 

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2558 ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการในการเตรียม 
ความพร้อมของหน่วยงานในพ้ืนที่ตามแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction)
ปัจจุบันได้มีการผลักดันจนน าไปสู่การจัดท าแผนเผชิญเหตุในพ้ืนที่ และรวมถึงการพัฒนาร่างขั้นตอนปฏิบัติ
มาตรฐานของงานต่างๆ รวมทั้งการก าหนดให้มีแผนแม่บทเฉพาะภัย เพ่ือให้สามารถจัดท ารายละเอียด 
การปฏิบัติตามแผนที่มีลักษณะพิเศษที่ต่างกันได้  

 
2.2.4 กรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 

กรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2573  
ได้มีการก าหนดพันธกิจที่แต่ละภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และในระดับโลก  
ต้องด าเนินงาน ประกอบไปด้วย 4 พันธกิจ ดังนี้  1) การท าความเข้าใจความเสี่ ยงจากภัยพิบัติ  
2) การเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกก ากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 3) การลงทุน  
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เ พ่ือสร้างความพร้อมรับมือและการฟ้ืนกลับโดยเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ  
4) การเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเ พ่ื อการเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือ “การซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิม” ในช่วงของการบูรณะและฟ้ืนฟู โดยมีเปูาหมายส าคัญ คือ การลด 
ความสูญเสีย ลดผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทั้งในด้านของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายในการปฏิบัติภายใต้กรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ ใน 7 เปูาหมาย ในแนวทาง “ลด 4 เพ่ิม 3” โดย “ลด 4” คือ การลดความสูญเสียใน 4 ด้าน 
ได้แก่ (1) ลดอัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติ (2) ลดจ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ (3) ลดความสูญเสีย  
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัย (4) ลดความเสียหายจากภัยพิบัติที่ มีผลต่อโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ  
และการหยุดชะงักของบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของ “เพ่ิม 3” ประกอบด้วย (1) เพ่ิมจ านวน
ประเทศท่ีมีแผนยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและท้องถิ่น (2) เพ่ิมประสิทธิภาพความ
ร่วมมือระหว่างประทศที่ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา 3) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและการให้ประชาชน
เข้าถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถเตือนภัยได้หลากหลายประเภท รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ  
และการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยเปูาหมายในการปฏิบัติเหล่านี้ด าเนินการภายในปี พ.ศ. 2573 

2.2.5 เปูาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
วาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ. 2558 ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาใน 15 ปี

ข้างหน้า ประกอบด้วยเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 17 ด้าน ที่ผ่านความเห็นพ้องรวมกันของบรรดา
ประเทศสมาชิก 193 ประเทศ โดยมีเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย ดังนี้ 
(กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2560; 74 - 75) 

      (1) เปูาหมาย 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
ของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ โดยการก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงในการเข้าถึงทรัพยากร 
ความยากจนนั้น ท าให้กลุ่มคนกลายเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
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และจะท าให้ความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น การจัดสรรพ้ืนที่และการบริหารจัดการให้สามารถเคลื่อนย้ายหรือท าให้
พ้ืนที่อาศัยลดความเสี่ยงได้   
       (2) เปูาหมาย 6 การจัดการน้ าและการเข้าถึงน้ าดื่มที่สุขอนามัยส าหรับทุกคน  
สร้างหลักประกันที่ประชาชนจะเข้าถึงน้ าดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้น้ า  
เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า อันเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการขยายตัว 
ของจ านวนประชากร และหมายความรวมถึงการจัดให้มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้รองรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฉับพลัน หรือในระยะยาว 
       (3 ) เปู าหมาย 11 ท าให้ เมืองและการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความปลอดภัย  
ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างหลักประกันในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการ
สาธารณะที่เพียงพอและปลอดภัย เพ่ิมจ านวนเมืองที่มีการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ ต้านทานภัยพิบัติ 
และมีการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทุกระดับ ตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
       (4) เปูาหมาย 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เสริมภูมิต้านทาน  
และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
การสร้างความตระหนักรู้และจัดท านโยบายหรือยุทธศาสตร์ในระดับชาติ โดยให้ความส าคัญกับการลดปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบและการเตือนภัย การผูกประเด็นการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติจะต้องสอดคล้องกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพราะเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุด้วย 
เพ่ือท าให้โอกาสของภัยที่จะเกิดข้ึนลดลงได้ 

2.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับเปูาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน และการวางทิศทางส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยในส่วนนี้ให้ความส าคัญ  
กับ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ และการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับภาวะไม่ปกติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง  
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2.2.7 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ให้ความส าคัญในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย โดยเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งและอุทกภัยซึ่งเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ 
อย่างไรก็ตามในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3 ฉบับ ในช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของคน
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ในชุมชนด้วยชุมชน เช่น ชุมชนจัดการภัยพิบัติซึ่งสอดรับกับแนวทางการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน โดยมี 2 ยุทธศาสตร์  
ที่ เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  
และยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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บทที่ 3 แนว คิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 3.1 ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
3.2 สาธารณภัยในประเทศไทย 
3.3 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
3.5 แนวทางและวิธีการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
3.6 งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
3.7 การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

บทที่  3 อธิบายถึงแนวคิดการจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัยโดยเริ่มต้นที่ความเสี่ ยง 
จากสาธารณภัย สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่อธิบายถึงสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ และสภาพปัญหา
การเกิดสาธารณภัยในประเทศไทยที่เป็นผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรม  
หรือการกระท าของมนุษย์ และปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการ โดยในส่วนต่อมาเป็นการอธิบาย 
ถึงยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 ขณะเดียวกันในบทที่ 3 ได้น ารายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของกลไกการจัดการความเสี่ยง  
จากสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นระดับการจัดการสาธารณภัย งบประมาณส าหรับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
3.1 ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM) เป็นแนวทางส าคัญ 
ในปัจจุบันทีใ่ห้ความส าคัญกับการท างานเชิงรุกมากขึ้น โดยเน้นไปที่การจัดการปัจจัยที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย  
โดยน านโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ปูองกันความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ที่จะน าไปสู่การเสริมสร้างความยืดหยุ่น
และลดการสูญเสีย โดยให้ความส าคัญกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction: DRR) 
ในทุก ๆ ระดับของการด าเนินการและในทุกภาคส่วน ทั้งนี้ต้องเป็นการเน้นการน าไปปฏิบัติบนฐานขอความ
เข้าใจและการสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน 

ในหลักการมาตรฐานสากลตามกรอบการปฏิบัติการลดความเสี่ ยงที่ก าหนดและส่งเสริม 
โดยสหประชาชาติและประเทศสมาชิกตามกรอบการลดความเสี่ยงเฮียวโกะและเซนได ความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย คือ โอกาสที่สาธารณภัยท าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่  
และภาคบริการต่าง ๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการ



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                        20 
 

 

แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่ ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง 
และศักยภาพ (แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558; 53, 112 - 113) ดังนี้ 

 
 

ความเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ความล่อแหลม (Exposure) x ความเปราะบาง (Vulnerability) 
                   ศักยภาพ (Capacity) 

 

                     ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่ เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ 
ที่อาจน ามาซึ่ งความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 

ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่าง ๆ 
หรือองค์ประกอบใด ๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคม
ขาดความสามารถในการปกปูองตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่าง
รวดเร็วจากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย 
และอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภาพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่ างหนึ่ ง  
หรือความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
 

ทั้งนี้ด้วยภาวะของประเทศไทยที่ มีความสมบูรณ์ของข้อมูลความเสี่ยงตามปัจจัยและมิติ
ดังกล่าวข้างต้นนั้นยังมีปัญหาในขั้นตอนของการส ารวจ วิเคราะห์ จัดท าฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงระบบ 
การจัดการข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เพ่ือการตัดสินใจ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงร่วมกับศูนย์เตรียม
ความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center; ADPC) พัฒนาหลักการคิดและเก็บ
ข้อมูลตามก าลังของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพ้ืนที่ หรือแม้แต่
ชุมชนและภาคประชาชนเอง ทั้งสองหน่วยงานจึงพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
โดยอาศัยหลักการจากการบริหารความเสี่ยงในความหมายกว้างและเป็นมิติความเสี่ยงที่ใช้ในการบริหาร
จัดการที่กว้างขวางกว่าการจัดการสาธารณภัย   

 

ความเสี่ยง (Risk)  =  โอกาสในการเกิดภัย (Likelihood) x ผลกระทบ (Impact) 
 

การให้ใช้ปัจจัยความเสี่ยงสองมิติเท่านั้น คือ 1) โอกาสในการเกิดภัย หรือความน่าจะเป็น
ของการเกิดภัย หรือสถิติที่ภัยมีแนวโน้มว่าจะเกิด หรืออีกนัยยะหนึ่งคือความถี่ที่ภัยเกิด  และ 2) ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากภัยนั้น ๆ หรือความรุนแรงของความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากภัยนั้น แต่การใช้สูตรการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงในแบบสองมิตินี้นั้น ในทางหลักการจัดการควรน ามาใช้เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ 
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ในพ้ืนที่เท่านั้น ทั้งนี้การจัดล าดับจะช่วยให้การจัดการทรัพยากรเพ่ือการลดความเสี่ยงสาธารณภัยมีมาตรฐาน
ของความ เร่ งด่ วน  ความซับซ้ อน  ค วามยาก และความถี่ ของความ เสี ยหาย มา เป็ นตั วก ากับ  
หากแต่ในการวิเคราะห์มิติเพ่ือการลดความเสี่ยงนั้น หน่วยงานควรที่จะกลับไปใช้สูตรและมิติการวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของการจัดการสาธารณภัยเพราะจะให้มุมมองของกิจกรรมและสิ่งที่ควร 
ต้องด าเนินการ เพ่ือลดความรุนแรงของภัย (H) ลดความล่อแหลมของพ้ืนที่ (E) ความเปราะบางของพ้ืนที่ 
และชุมชน (V) หรือจะมุ่งเน้นที่การสร้างความสามารถและศักยภาพในการบริหารจัดการในวงจรการจัดการ 
สาธารณภัยที่จะน าไปสู่การลดความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง   

 
3.2 สาธารณภัยในประเทศไทย 

3.2.1 สาธารณภัยในประเทศไทย (ขอบเขตของสาธารณภัย)  
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ตามความหมายในมาตรา 4 

ได้ให้ความหมาย “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์  
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน 
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้ เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย 
ของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทาง
อากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย ส่วนค าว่า “ภัยพิบัติ” ซึ่งเป็นค าที่ใช้สากล หมายความถึง สาธารณภัย 
ที่มีผลกระทบในวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้การด าเนินชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ 
ต้องหยุดชะงัก มีความรุนแรงและความเสียหายมากเกินกว่าขีดความสามารถในการรับมือและบริหารจัดการ
ของชุมชนที่เกิดสาธารณภัยนั้น ๆ (หากแต่ส าหรับประเทศไทย ในบางครั้งใช้ค าว่า “สาธารณภัย” แทนที่  
“ภัยพิบัต”ิ ในหลาย ๆ กรณี) 

ส าหรับมาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่มนี้จะเริ่มต้นที่ อุทกภัย 
และดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม สึนามิ วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุ าและหมอกควัน  
ภัยจากการคมนาคม ภัยจากโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 (ในส่วนมาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่มนี้จะมีการอธิบายรายละเอียด  
เฉพาะภัยไว้ในบทที่ 5 มาตรฐานการจัดการสาธารณภัยเฉพาะภัย)  

3.2.1.1 อุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
สาธารณภัยที่ก่อให้เกิดน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ โดยมีสาเหตุมาจาก

ปริมาณน้ าฝนมากจนท าให้มีปริมาณน้ าส่ วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกิน 
ขีดความสามารถการระบายน้ าของแม่น้ า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้น
การไหลของน้ าตามธรรมชาติ จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ส่วนภัยจาก  
ดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดจากมวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพ้ืนที่สูงสู่พ้ืนที่ที่ต่ ากว่า โดยมีน้ าเป็นตัวกลาง 
ส าหรับอัตราการไถลเลื่อนขึ้นอยู่กับสภาพของมวลดินหรือหิน ความลาดชัน สภาพแวดล้อมและปริมาณน้ าฝน 
ในบางกรณีดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินและหินบน
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ภูเขาพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ให้ได้รับความเสียหายหรือพังทลาย ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 
ทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

3.2.1.2 ภัยแล้ง 
ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งของลมฟูาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อย

หรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพ้ืนที่เป็นวงกว้าง ท าให้เกิดการขาดคลาดแคลนน้ าดื่ม               
น้ าใช้พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน้ าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ  เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ 
อย่างกว้างขวางรุนแรงต่อประชาชนโดยภัยแล้งเป็นผลมาจากฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง  

3.2.1.3 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพท าให้เกิดการสั่นสะเทือน

ของพ้ืนดินที่มีระดับความรุนแรงขั้นต่ าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แต่บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรง
ในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหาย ส่วนภัยจากอาคารถล่มมักเป็นภัยต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายหลัง 
จากการเกิดแผ่นดินไหวท าให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรง  
ของแผ่นดินก่อให้เกิดความเสียหายและพังทลายส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

3.2.1.4 สึนาม ิ
สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นในทะเล โดยมีสาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหว 

ขนาดใหญ่ในมหาสมุทร หรือการเกิดดินถล่มใต้น้ า หรือการที่อุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงในทะเล ท าให้เกิดคลื่น 
สึนามิที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูง มีพลังรุนแรงและเคลื่อนที่ได้ระยะไกล เมื่อเข้าใกล้ชายฝั่งทะเลจะเกิดเป็น
คลื่นขนาดใหญ่ที่สร้างผลกระทบทั้งต่อชีวิตประชาชน ทรัพย์สินและโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะเป็นวงกว้าง 

3.2.1.5 วาตภัย 
วาตภัยเกิดจากพายุลมแรง โดยมีสาเหตุจากพายุฝนฟูาคะนอง พายุฤดูร้อน  

พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน ไต้ฝุุน) นอกจากนี้ยังมีภัยจากคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดจากพายุหมุนเขต
ร้อนเคลื่อนเข้าหาฝั่งและภัยจากลูกเห็บที่มักเกิดขึ้นพร้อมกับพายุฤดูร้อน วาตภัยได้สร้างความเสียหายแก่
อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และผลกระทบต่อชีวิตประชาชน ในปัจจุบัน ความรุนแรง 
ของกระแสลมและทิศทางมีความไม่แน่นอนสูง ก่อให้เกิดความเสียหายมาก ในปัจจุบันความเร็วลมที่ผันผวน
และรุนแรงขึ้นจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้วาตภัยสร้างความเสียหาย 
และผลกระทบมากขึ้น 

3.2.1.6 อัคคีภัย 
อันตรายที่เกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการลุกลามไปตามบริเวณ 

ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่องและอาจลุกลามมากยิ่งขึ้น จนน าไปสู่ผลกระทบต่อประชาชน บ้านเรือน 
อาคารที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เกิดได้จากหลายสาเหตุและมีหลายปัจจัยเสริม แต่ในหลายๆ กรณีมักเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อ และในบางกรณีเกิดจากปัญหาอาชญากรรม การวางเพลิง และการก่อความไม่สงบจน
เกิดเป็นภัยต่อเนื่อง (สามารถดูรายละเอียดกรณีศึกษาได้จากแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
แห่งชาติ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ก าลังทบทวน) 
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3.2.1.7 ไฟปุาและหมอกควัน 
สาธารณภัยที่ เกิดจากไฟไหม้ปุ าทั้ งจากสภาพอากาศที่ ร้ อนและผิวดิน 

มีความแห้งแล้งหรือเป็นผลมาจากการกระท าของมนุษย์ ท าให้ไฟลุกลามโดยไม่มีการควบคุมและเผาเชื้อเพลิง
ธรรมชาติในปุา ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศและกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  
ของประชาชน “ไฟปุา” คือ ไฟที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอันใดก็ตามแล้วลุกลามไปได้โดย อิสระปราศจากการควบคุม 
ทั้งนี้ ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดข้ึนในปุาธรรมชาติ หรือสวนปุาซึ่งมีองค์ประกอบของไฟปุา คือ เชื้อเพลิง หรือวัตถุที่เป็น
อินทรีย์สารต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ ไม้พุ่ม ใบไม้ กอไผ่และวัชพืช เป็นต้น อากาศซึ่งหมายถึง ปริมาณออกซิเจน 
ในอากาศและความร้อนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งความร้อนจากธรรมชาติและจากมนุษย์ 

3.2.1.8 ภัยจากการคมนาคม 
ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และภัยจาก

ระบบขนส่งขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากการรั่วไหลของน้ ามัน 
และวัตถุอันตรายในแหล่งน้ า รวมถึงการเททิ้งน้ ามันหรือของเสียในแม่น้ าหรือทะเล 

3.2.1.9 ภัยจากโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ 
ภัยที่ก่อให้เกิดการเจ็บปุวยและเสียชีวิตของประชาชนจ านวนมาก รวมถึงเกิดผล

กระทบทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง โดยภัยจากโรคระบาด 
สามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) โรคระบาดในมนุษย์ 2) โรคระบาดในสัตว์ และ 3) โรคระบาด  
ของศัตรูพืช 

3.2.1.10 สาธารณภัยในรูปแบบอ่ืน ๆ  
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในรูปแบบอ่ืน ๆ อยู่บ้าง 

ในบางครั้งซึ่งบางภัยกลับมีความถี่ที่มากขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย  จากปัญหาภาวะโลกร้อน 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างกระทันหัน และมีความแปรปรวนสูง ที่นอกเหนือไปจากสาธารณภัย
ข้างต้น ที่ได้มีการระบุในแผนการปูองกันและบรรเทาสาธรณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยที่สาธารณภัย 
ในรูปแบบอ่ืน ๆ นี้นั้นเป็นภัยที่อุบัติใหม่ หรือเป็นภัยที่เคยเกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่รุนแรงมาก่อน ภัยเหล่านี้ได้
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังมีสาธารณภัยในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้มีการอธิบายในรายละเอียด
ของสาธารณภัยในบทที่ 5 มาตรฐานการจัดการสาธารณภัยเฉพาะภัย ดังนี้ 

3.2.1.10.1 ภัยหนาว 
ภัยที่ เกิดจากสภาพอากาศที่หนาวจัดที่ อุณหภูมิลดลงต่ ากว่า  

15 องศาเซลเซียส และลดลงอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบ  
เป็นวงกว้าง โดยภัยหนาวเกิดข้ึนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากอิทธิพล
จากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้อากาศมีความหนาวเย็นกว่าปกติ
โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ส าหรับประเทศไทยนั้นมีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3.2.1.10.2 คลื่นความร้อน 
การที่สภาพอากาศอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือการเคลื่อนตัว 

ของอากาศที่ร้อนจัดเข้าสู่บริเวณกว้าง โดยมีอุณหภูมิ ตั้งแต่ 35.0 -39.9 องศาเซลเซียส และอากาศร้อนจัด 
อุณหภูมิตั้งแต่ 40.0 องศาเซลเซียสขึ้นไปคลื่นความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น ในประเทศไทย 
และยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดข้ึนเมื่อไหร่ แต่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่จะเกิดข้ึนในประเทศไทย 

3.2.1.10.3 ภัยทางอากาศ  
ภัยที่เกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธน าวิถี 

ขีปนาวุธ หรือสิ่งใด ๆ ที่เคลื่อนที่หรือส่งตัวบนอากาศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3.2.1.10.4 ภัยจากการก่อวินาศกรรม 

ภัยที่เกิดจากการกระท าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สิน 
ของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่ ง อันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว  
ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นปุวนทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ โดยภัยจาก 
การก่อวินาศกรรมนั้น ยังหมายรวมถึง ภัยจากการก่อการร้ายและภัยจากการก่อการร้ายสากล 

 
ภัยในแต่ละพ้ืนที่จะมีความแตกต่างกันทั้งในประเภทภัยที่เกิด ความรุนแรง 

ของภัยแต่ละชนิด ลักษณะการเกิดและความเสียหายที่ เกิดขึ้น  เนื่องจากในแต่ละ พ้ืนที่ มีปัจจัย 
และองค์ประกอบของพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางและความล่อแหลมที่แตกต่างกัน อีกทั้งในปัจจุบันผลกระทบ
ของโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท าให้การเกิดของภัยผิดแปลกไปจากรูปแบบเดิมในแต่ละ
พ้ืนที่ด้วย ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการด าเนินการสร้างและพัฒนาความรู้ต่อสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือการเตรียมพร้อมและรับมือ 
รวมทั้งปรับตัวให้สามารถอยู่กับการเปลี่ยนแปลงไปของภัยแต่ละภัยได้โดยมีผลกระทบที่น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้  
 
 
 

3.2.2 ปฏิทินการเกิดสาธารณภัย 
ในส่วนของสาธารณภัยที่มีความถี่ในการเกิด และที่มีประวัติในการเกิดในประเทศไทย 

แสดงให้เห็นในตารางปฏิทิน (ตารางท่ี 3-1)  
หากแต่เวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ  

และการเตรียมพร้อมตามฤดูกาลนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมควรที่จะจัดท าปฏิทินการเกิดสาธารณภัย  
ที่เป็นไปตามข้อมูลสถิติ ธรรมชาติ และความแปรปรวนนั้นๆของพ้ืนที่เอง โดยไม่มีความจ าเป็นต้องยึดโยง  
ในลักษณะเดียวกัน ช่วงเวลาเดียวกัน และประเภทภัยเดียวกันเสมอไป 
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ตารางท่ี 3-1 ปฏิทินการเกิดสาธารณภัยประเทศไทย 
ภัย/เดือน ระยะเวลาที่เกิดสาธารณภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
อุทกภัย             
ภัยแล้ง             
แผ่นดินไหว             
พายุฤดูร้อน             
อัคคีภัย             
ไฟปุา 
 
 

            

อุบัติเหตุทาง
ถนน 

            

ภัยหนาว             
       ที่มา: กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  หมายเหตุ:             เฝูาระวังตลอดท้ังปี 
 

3.2.3 สภาพปัญหาการเกิดสาธารณภัยในประเทศไทย 
ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง

และมีสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ โดยสาเหตุที่ท าให้เกิดสาธารณภัยเกิดจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและบางส่วนเป็นผลมาจากพฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษย์ การบริหารจัดการ
ที่ต้องการความพร้อมทั้งในทุกขั้นตอนกระบวนการของการจัดการสาธารณภัย การสร้างให้ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการด าเนินการ 

3.2.3.1 สภาพปัญหาการเกิดสาธารณภัยในประเทศไทยจากภูมิศาสตร์และ
สภาพแวดล้อม 

3.2.3.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
ที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นและอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้ที่ พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ พัดปกคลุมอ่าวไทย  
และภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง หย่อมความกด
อากาศต่ า และอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน ไต้ฝุุน) ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแบบ
ร้อนชื้นท าให้ประเทศไทยเผชิญกับสาธารณภัยในหลายลักษณะ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม เป็นต้น 

 

ทั่วทุกภาค ภาคใต ้

ฤดูแล้ง ฝนท้ิงช่วง 

พื้นที่ภาคเหนือและพื้นท่ีที่มีรอยเลื่อน ตามข้อมลูกรมทรัพยากรธรณ ี

ปีใหม่ ตรุษจีน ลอยกระทง ปีใหม่ 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ภาคกลาง/ตะวันออก/ใต ้

ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนอื ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนอื 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                        26 
 

 

3.2.3.1.2 อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 
สองปรากฏการณ์ท่ีเป็นผลมาจากความผกผันของกระแสภูมิอากาศ

โลกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก โดยสองปรากฏการณ์นี้ท าให้สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่ผกผัน
ไปจากสภาพภูมิอากาศเดิม ส าหรับประเทศไทยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลท าให้อุณหภูมิของประเทศไทย
สูงขึ้น จนท าให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรง เช่น ภัยแล้งในปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ที่ท าให้ประเทศไทย
ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง และปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 28 เมษายน อุณหภูมิที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสูงถึง  
44.6 องศาเซลเซียส สูงที่สุดในรอบ 65 ปี ในส่วนของปรากฏการณ์ลานีญาที่ส่งผลท าให้ประเทศไทยมีฝนฟูา
คะนองกระจายในหลายพ้ืนที่และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ เป็นเขตร้อนชื้นที่มีลมมรสุมปกคลุม  
ท าให้เมื่อมีปรากฏการณ์ลานีญาเข้ามาส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก พายุเขตร้อนและก่อให้เกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่  
เช่น อุทกภัย ปลายปี พ.ศ. 2559 ถึงต้นปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ในปีที่เป็นรอยต่อของสองปรากฏการณ์นี้ 
ท าให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและเกิดสาธารณภัยในลักษณะต่าง ๆ มากขึ้น ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัด  
คือ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีที่เป็นรอยต่อหรือคาบเกี่ยวระหว่างสองปรากฏการณ์ที่ส่งต่อความเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพอากาศอย่างรุนแรง 

3.2.3.2 สภาพปัญหาการเกิดสาธารณภัยจากพฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษย์ 
3.2.3.2.1 การตัดไม้หรือแผ้วถางปุาเพื่อใช้ประโยชน์ 

ในการท าการเกษตรหรือการใช้ไม้ การตัดไม้หรือแผ้วถางปุาท าให้มี
การตัดต้นไม้จ านวนมาก เมื่อเกิดฝนตกหนักท าให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ าไว้ได้และเกิดดินโคลนถล่มสร้างความเสียหาย
ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ หรือก าลังรอที่จะมีการขนย้ายเพ่ือใช้
ประโยชน์ เมื่อมีน้ าหลากมาตามหรือนอกฤดูกาล ขอนไม้เหล่านี้จะกีดขวางแม่น้ าล าคลอง กลายเป็นสาเหตุ 
ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าได้เมื่อเกิดอุทกภัย หรืออาจจะกลายเป็นซุงหลากมาท าลายบ้านเรือนได้ 
 

3.2.3.2.2 การเผาวัชพืช 
ในฤดูการเพาะปลูกมีการเผาเพ่ือก าจัดศัตรูพืชในบริเวณที่พ้ืนที่

เพาะปลูกท่ีอยู่ใกล้กับพื้นท่ีปุา ในช่วงที่อุณหภูมิพ้ืนดินสูงท าให้มีเชื้อเพลิงจากใบไม้ หากไฟลุกลามและมีลมพัด
รุนแรงจะท าให้เกิดปัญหาไฟไหม้ปุาส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศและกระทบต่อกิจกรรม  
ในชีวิตประจ าวันของประชาชน และส่งผลให้เกิดสาธารณภัยทั้งเรื่องหมอกควัน ไฟปุา 

3.2.3.2.3 พฤติกรรมการใช้น้ าที่เพิ่มขึ้น 
ความต้องการในการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ 

และการท าเกษตร รวมไปถึงการขยายตัวของเมืองและความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมสูงขึ้น ในภาวะที่ฝนตกปกติ  
อาจไม่ส่งผลกระทบ แต่ในกรณีที่ฝนตกน้อยหรือตกนอกพ้ืนที่กักเก็บน้ า อาจส่งผลท าให้น้ าที่มีไม่เพียงพอ  
กับความต้องการโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งที่อาจน าไปสู่ภาวะที่ขาดแคลนน้ ากิน น้ าใช้ น้ าเพ่ือการเพาะปลูก 
และเลี้ยงสัตว์  

 



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                        27 
 

 

3.2.3.3 สภาพปัญหาการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้มีการ 

ถอดบทเรียนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย จากบทเรียนที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จ าเป็นได้ หากมีมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
การปูองกันล่วงหน้าและการลดผลกระทบ การเตรียมพร้อมในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งกระบวนการ
ให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฟ้ืนฟูบูรณะภายหลังสาธารณภัย โดยได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาค
ส่วนก็จะน าไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้
ผู้ประสบภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในระยะเวลาอันรวดเร็ว การจัดการสาธารณภัยในช่วงที่ผ่านมา
มีสภาพปัญหาในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยที่แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ (แผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2558; 11) 

3.2.3.3.1 สภาพปัญหาด้านกลไกการบริหารจัดการ 
ปัญหาด้านกลไกการบริหารจัดการพบว่ามีปัญหาที่ส าคัญคือ ปัญหา

ขาดความเป็นเอกภาพในการจัดการสาธารณภัยทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ หรือแม้แต่ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยนั้นมีโครงสร้าง กลไกในหลายระดับ 
และมีหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมจ านวนมาก ขณะเดียวกันผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
ไม่สามารถสั่งการได้อย่างครอบคลุมท าให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ เข้ามาร่วมเป็นไป 
อย่างยากล าบาก ในลักษณะต่างหน่วยต่างท า ท าให้การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานยังขาดประสิทธิภาพ  
เป็นการท างานที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดเปูาหมาย แนวทางในการปฏิบัติร่วมและไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติ 
ที่ชัดเจน 

3.2.3.3.2 สภาพปัญหาด้านขีดความสามารถของหน่วยงานปฏิบัติ 
ปัญหาขีดความสามารถของหน่วยงานปฏิบัติที่ขาดความพร้อม 

ในการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ หรือแม้แต่การจัดการกับสาธารณภัยที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  
ที่กว้างขวางจนเกินไปและยังไม่ได้มีความรุนแรงและเสียหายที่มาก หากแต่สถานการณ์มีความซับซ้อน  
และต้องการความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์พิเศษบางอย่างโดยเฉพาะซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
หน่วยงานแรกที่เผชิญสาธารณภัยและเป็นหน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ แต่จากบทเรียนในช่วงที่ผ่านมาพบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการรับมือและจัดการกับสาธารณภัย เนื่องจาก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนงบประมาณ บุคลากรและเครื่องมือส าหรับการจัดการสาธารณภัย 
ที่เพียงพอ ขณะเดียวกันก็พบปัญหาการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินที่หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มักประสบกับปัญหา
ขาดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการระดมทรัพยากรเข้าสู่พ้ืนที่ประสบภัยและปัญหาที่หลายหน่วยงาน
ต่างมุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขาดการประสานงานกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่อย่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท าให้ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ขาดการวางแผนร่วมกัน และส่งผลต่อการท างานของหน่วย
เผชิญเหตุในพื้นที่และท้ายท่ีสุดส่งผลต่อปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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3.2.3.3.3 สภาพปัญหาด้านองค์ความรู้และอ านาจการตัดสินใจในขั้นตอน 
การปฏิบัติ 
ปัญหาด้านองค์ความรู้และอ านาจการตัดสินใจในขั้นตอนการปฏิบัติ

ที่ยังขาดความชัดเจนในการก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยและการเผชิญปัญหา ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการปูองกันสาธารณภัยและผังเมืองยังไม่สามารถบังคับใช้อย่างได้ผล ขณะที่กฎหมายอ่ืน ๆ เป็นอุปสรรค  
ต่อการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งขาดการให้ความส าคัญในระดับนโยบายด้วย การจัดการสาธารณภัย  
ควรมีกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสามารถพิจารณาตัดสินใจด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ได้อย่างทันท ี

 

3.3 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)  

จากปัญหาดังกล่าวทั้งหมดหน่วยงานหลักต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง 
สาธารณภัยได้ร่วมกันจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีเปูาหมายหลัก 
เพ่ือการลดความเสี่ยงสาธารณภัยและสร้างสังคมที่มีความพร้อมรับและปรับตัวต่อความเสี่ยงสาธารณภัย 
ส าหรับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยปัจจุบันเป็นการด าเนินยุทธศาสตร์ภายใต้  
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญกับการลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2573  
และให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุกขั้นตอนของวงจรการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยที่เริ่มต้นด้วยการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและภายหลัง
เกิดภัย รวมทั้งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย ส าหรับยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
(แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558, 14 - 16) ดังนี้ 

3.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ให้ความส าคัญกับการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ  

โดยการวิเคราะห์และจัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม  
ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหา
ในปัจจุบัน รวมถึงปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ส าคัญ ได้แก่  
การสร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจาก  
สาธารณภัย การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง 

3.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
การเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน  

โดยการจัดระบบ การจัดการทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบเพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น 
ทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากร
สภาพแวดล้อม สังคม และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การสร้างมาตรฐาน 
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ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบ เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติ
ในการบรรเทาทุกข์ เ พ่ือให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินมีระบบ มีมาตรฐาน เป็นเอกภาพ  
และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึง 
และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยให้น้อยที่สุด 

3.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 
การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน

ที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) 
ตามความเหมาะสม โดยการน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟ้ืนฟูซึ่งหมายรวมถึง
การซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (rehabilitation) โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
ระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟ้ืนฟู 
และการเสริมสร้างแนวทางการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) เพ่ือฟ้ืนฟู 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเพ่ือให้พ้ืนที่ประสบภัยกลับสู่ภาวะปกติ  
หรือพัฒนาให้ดีและปลอดภัยกว่าเดิม 

3.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 
การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐาน

ตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือ  
ด้านมนุษยธรรมและประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส าคัญ  
โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ ยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ ส่งเสริมบทบาท  
ความเป็นประเทศแกนน าด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือพัฒนาระบบกลไกงานด้านสาธารณภัย
ร่วมกับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศ 
3.4 ระดับการจัดการสาธารณภัย 

ระดับของการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยยึดโยงกับพ้ืนที่ขอบเขตการปกครอง  
โดยส่วนใหญ่สาธารณภัยจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่จ ากัดก่อน แล้วจึงขยายผลขยายขอบเขตของพ้ืนที่ หากการบริหารจัดการ
นั้น ไม่เป็นไปตามที่เตรียมพร้อมไว้ โดยสาธารณภัยที่เกิดขึ้นแล้วขยายอาณาบริเวณเป็นวงกว้าง หรือมีความยากนั้น 
ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือผู้อ านวยการพ้ืนที่สามารถใช้ดุลยพินิจสั่งการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ ประชากร 
ความซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ 
เพ่ือให้ผู้ที่มีอ านาจตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการเข้าควบคุม  
และจัดการกับสถานการณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามตารางเงื่อนไขและระดับการจัดการสาธารณภัย ดังแสดงใน 
ตารางที่ 3-2 ตารางที่ 3-3 และตารางท่ี 3-4 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3-2 แสดงระดับการบริหารจัดการสาธารณภัย 
ระดับ การจัดการ ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ  
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในท้องถิ่น 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ เมื่อเกิดสาธารณภัย
ในหลายพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพ้ืนที่ 
หรือข้ามขอบเขตพ้ืนที่ในหลายอ าเภอ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม สั่งการ
และบัญชาการ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในหลายจังหวัดมีพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบเป็นวงกว้าง 

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ เมื่อเกิดสาธารณภัยร้ายแรงจนถือเป็น 
สาธารณภัยระดับชาติ 

ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 

เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่  ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้มีการบัญญัติใน มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น ในกรณีที่สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับที่ 1) ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นจะเข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก มีอ านาจสั่งการ 
ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  
ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัยเพ่ือรายงานนายอ าเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป  

ในกรณีที่มีการปรับระดับการจัดการสาธารณภัยให้สูงขึ้นนั้น โดยปรกติควรต้องเป็นการตัดสินใจ  
ของทั้งสองฝุาย กล่าวคือ ผู้อ านวยการพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการของตนเองได้ เพ่ือจะรายงานสู่ผู้อ านวยการในระดับถัดไป ในกรณีนี้คือ นายอ าเภอ  
ซึ่งจะเข้าบัญชาการเมื่อสาธารณภัยขยายผลและก าลังจะเป็นสาธารณภัยในพ้ืนที่หลายพ้ืนที่ รวมทั้ง
ผู้อ านวยการในระดับสูงขึ้น ควรสามารถให้ความเห็นต่อการตัดสินใจของผู้อ านวยการในระดับต่ ากว่าว่ามีความ
สมควรในการยกระดับการจัดการสาธารณภัยและเตรียมพร้อมเข้าสู่สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นเช่นไร  
ทั้งนี้เมื่อมีการยกระดับแล้ว ผู้อ านวยการพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะยังคงมีหน้าที่ในการบัญชาการ  
ในพ้ืนที่ส่วนหน้า พร้อมกับมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ส าหรับเงื่อนไขในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยที่ประกอบไปด้วยเกณฑ์หรือเงื่อนไข 
ในการยกระดับโดยพิจารณาถึงเงื่อนไขในเชิงพ้ืนที่ ประชากร ความซับซ้อนของภัยและทรัพยากรที่ใช้ 
ในการปฏิบัติ โดยมีนิยามเงื่อนไข ดังนี้ 

เงื่อนไขในเชิงพ้ืนที่ หมายถึง ร้อยละของ พ้ืนที่ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นและมีความต้องการให้ 
มีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ พ้ืนที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ พ้ืนที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม  
และการประกอบการ พ้ืนที่ที่มีสาธารณูปโภคส าคัญที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต พ้ืนที่ที่มีสถานที่ส าคัญ  
หรือสถานที่ราชการที่ส าคัญ รวมถึงพ้ืนที่อยู่อาศัย จ านวนหลังคาเรือน และพ้ืนที่ทางธรรมชาติ  

ประชาชน หมายถึง ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย จากจ าน วน
ประชากรในพ้ืนที่เสี่ยงหรือที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตโดยปกติถูกรบกวน  
และมีความต้องการการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และให้รวมถึงการพิจารณาจากจ านวนประชากรที่ต้อง  
ท าการอพยพออกจากพ้ืนที่ด้วย  

ความซับซ้อนของสถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์ระยะเวลาที่หน่วยงานรับผิดชอบในพ้ืนที่ 
ในระดับการจัดการสาธารณภัยนั้น ๆ เผชิญกับสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในระดับเดี ยวกับที่เผชิญในระยะ  
24 ชั่วโมงแรกไปอีกกี่วันและมีแนวโน้มที่พ้ืนที่จะเสียหายเพ่ิมมากขึ้นอีกเป็นร้อยละเท่าไหร่จากพ้ืนที่ที่คาดว่า 
จะได้รับผลกระทบ หากจ านวนเงื่อนไขความซับซ้อน  

ทรัพยากร หมายถึง ร้อยละของทรัพยากรที่ ใช้ ไปแล้วของหน่วยงานรับผิดชอบในระดับพ้ืนที่  
และหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ขอบเขตการปกครอง และที่ร้องขอเพ่ิมเติมได้ โดยให้หมายความถึง ก าลังคน 
ของหน่วยงานหลักในพ้ืนที่และภาคีเครือข่ายในขอบเขตอ านาจพ้ืนที่  เครื่องมืออุปกรณ์ ปัจจัยยังชีพ  
และงบประมาณของหน่วยงานที่จัดสรรไว้เพ่ือการจัดการสาธารณภัยและที่ได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติม  
โดยก าหนดให้ต้องมีการใช้ทรัพยากรในทุกเงื่อนไขที่ก าหนด ในเงื่อนไขทรัพยากรนี้ ก าหนดโดยใช้หลักวิธีคิด 
ของการประเมินความเสี่ยงที่หน่วยงานจะต้องสามารถประเมินความสามารถของตนในการรับมือสถานการณ์  
และขอการสนับสนุนได้ก่อนที่ก าลังความสามารถจะหมดลง 

การใช้เงื่อนไขในการจัดการสาธารณภัยเป็นการใช้เงื่อนไขบนหลักการการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย 
เพราะจะต้องมีการใช้มิติของความเสี่ยงในการพิจารณาและวิเคราะห์ ว่าพ้ืนที่มีความสามารถในการจัดการต่อความ
เสี่ยงที่มีปัจจัยของภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง และความเสียหายอย่างไร (ตามค าอธิบายข้างต้นในสูตร 
การหาความเสี่ยง) เพ่ือให้การร้องขอการสนับสนุนด้วยการยกระดับการจัดการสาธารณภัย และการพิจารณาปรับ
ระดับการจัดการสามารถท าได้ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถรับมือได้ ไม่ท่วมท้นจนเกิด 
ความเสี่ยงต่อการที่ภัยจะมีความรุนแรงมากขึ้นจนไม่สามารถรับมือต่อไปได้ ไม่ล่าช้าตามหลังสถานการณ์ 
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ตารางท่ี 3-3 แสดงเงื่อนไขในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 

เกณฑ์/เงื่อนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข 
พื้นที่ พ้ืนที่ใช้สอยในลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และความเสียหาย 

1. พ้ืนที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ 
2. พ้ืนที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ 
3. พ้ืนที่อยู่อาศัย จ านวนหลังคาเรือน 
4. พ้ืนที่ทางธรรมชาติ 

ประชากร จ านวนและลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ 
1. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบ 
2. จ านวนผู้อพยพ 
3. จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

ความซับซ้อน ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ์ 
1. ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัยการเกิดภัยต่อเนื่อง 
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สถานที่ส าคัญ และเส้นทาง

การให้ความช่วยเหลือ 
3. การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พ้ืนที่ที่จะได้รับผลกระทบ ระยะเวลา 

ที่การด าเนินกิจกรรมปกติที่ต้องหยุดชะงักหรือเวลาที่ใช้ในการตอบสนอง 
ต่อสถานการณ์ และระยะเวลาที่ต้องช่วยฟื้นฟูเบื้องต้น 

ศักยภาพด้าน
ทรัพยากร 

ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 
1. ก าลังคนทั้งของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนพร้อมทั้งอาสาสมัครหน่วยต่าง  ๆ
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ ที่ต้องใช้ตามแต่

ลักษณะทางเทคนิคของภัย 
3. ปัจจัยยังชีพส าหรับแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 
4. แหล่งที่มาและจ านวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพ้ืนที่ 

การพิจารณาตัดสินใจ 
ของผู้บัญชาการ/ 
ผู้อ านวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเง่ือนไขต่าง ๆ 
1. ขอบเขตการปกครอง 
2. การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

ที่มา : แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
หมายเหตุ : การพัฒนาเงื่อนไขในรายละเอียดตามงานวิจยั (ทวิดา, 2557) ไม่รวมการพิจารณาของผู้บญัชาการ 
               หรือผู้อ านวยการ เพราะรวมอยู่ในความซับซ้อนของสถานการณ ์
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ตารางท่ี 3-4 แสดงเกณฑ์การตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยอย่างละเอียด* 

เงื่อนไขสถานการณ์และความสามารถในการ
จัดการ 

ระดับการจัดการสาธารณภัย 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

พื้นที่เสียหาย <30% 30%-40% 40%-50% ≥ 50% 
พ้ืนที่เกษตรกรรมเสียหายไม่เกิน 20%-30% 30%-40%   
พ้ืนที่อุตสาหกรรมเสียหายไม่เกิน 20%-25% 30%-40%   
พ้ืนที่ที่สาธารณูปโภคส าคัญเสียหายไม่เกิน 20%-30% 30%-40%   
พ้ืนที่สถานที่ส าคัญและสถานที่ราชการ
เสียหายไม่เกิน 

20%-30% 30%-40%   

ประชากรได้รับผลกระทบ <30% 30%-40% 40%-50% ≥ 50% 
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่เกิน 20%-30% 40%-45%   
อพยพประชากรไม่เกิน 20%-30% 30%-40%   

ความซับซ้อนของสถานการณ์ 1 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 2 ข้อ 
ระยะเวลาที่ต้องเผชิญสถานการณ์รุนแรง < 7 วัน 8-15 วัน 15-21 วัน ≥ 21 วัน 

         มีพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเสียหายเพิ่ม  < 25% 25%-30% 30%-40%  ≥ 40% 
ทรัพยากร 65% 65% 65% 65% 

ก าลังคนของหน่วยงานใช้ไปแล้ว 
 

60%-70% 60%-65%   

ก าลังคนของหน่วยงานภาคีและ
อาสาสมัครใช้ไปแล้ว 

60%-70% 65%-70%   

อุปกรณ์เครื่องมือของหน่วยงานใช้ไปแล้ว 60%-70% 60%-65%   
ปัจจัยยังชีพที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้
แจกจ่ายไปแล้ว 

60%-70% 65%-70%   

งบประมาณท่ีจัดสรรไว้ ถูกเบิกจ่ายแล้ว 60%-70% 60%-70%   

ที่มา : ทวิดา กมลเวชช. (2558). รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งาน 
ศูนยป์ฏิบัติการฉุกเฉินจากแนวปฏิบัติเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัย.  

*หมายเหตุ : ตารางนี้ไม่ได้ถูกใช้อย่างเป็นทางการ จึงเป็นเพียงแนวทางในการใช้ข้อมูลพ้ืนที่ในเชิงปริมาณ  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจเท่านั้น เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยให้ค าปรึกษาแก่กรมปูองกันและบร รเทาสาธารณภัย  
มีวัตถุประสงค์ในการแนะน าแนวคิด และวิธีในการช่วยการตัดสินใจ หากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการใช้
ให้เป็นมาตรฐานทางการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการจัดท าข้อมูลความเสี่ยงเสียก่อน และควรมีการท าวิจัย
เง่ือนไขเพ่ิมเติมอีกคร้ัง 
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3.5 แนวทางและวิธีการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
3.5.1 แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ให้ความส าคัญกับการจัดการสาธารณภัยตามกระบวนการในการจัดการสาธารณภัย  
ที่ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ก่อนเกิดภัย 2) ระหว่างเกิดภัย 3) หลังเกิดภัย ในการลดความเสี่ยง  
จากสาธารณภัยนั้น สามารถท าได้ในทุกขั้นตอนของการจัดการสาธารณภัย หากแต่การลดความเสี่ยง  
ในขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง คือ ขั้นที่ 1 คือก่อนเกิดภัยเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะการลดความ
เสี่ยงที่ท าในกระบวนการของการปูองกันและลดผลกระทบที่โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่มาตรการเชิงโครงสร้าง 
มักจะช่วยให้สาธารณภัยเกิดความรุนแรงต่อพ้ืนที่ ได้น้อยลง สามารถลดความสูญ เสียได้มากขึ้น  
และหากการปูองกัน ลดผลกระทบและการเตรียมพร้อมท าได้ดี การตอบสนองต่อสถานการณ์และการฟ้ืนฟู 
จะสามารถท าได้ง่ายมากขึ้น  

3.5.1.1 แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในขั้นที่ 1 ก่อนเกิดภัย 
ให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยง การปูองกันและลดผลกระทบ  

และการเตรียมความพร้อม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าการประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่  
ระบุลักษณะของภัย ความถี่ในการเกิดภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปูองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 

 
3.5.1.2 แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในขั้นที่ 2 ระหว่างเกิดภัย 

ให้ความส าคัญกับการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการแจ้งเตือนประชาชน  
การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพ่ืออ านวยการปูองกันและบรรเทาสถานการณ์ การประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การค้นหาและกู้ภัย การอพยพประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง การจัดการกับสถานการณ์
ในภาวะฉุกเฉิน หากจัดการอย่างเป็นระบบและมีความรวดเร็วจะสามารถลดการสูญเสียชีวิตของประชาชน 
และผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัย 

3.5.1.3 แนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในขั้นที่ 3 หลังเกิดภัย 
ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์ และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่

ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการฟ้ืนฟูและให้ความช่วยเหลือ  
ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย รวมทั้งรวบรวมข้อมูลความเสียหายต่าง ๆ เพ่ือส่งรายงานไปยังกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก่อนที่จะมีการส่งต่อไปยังกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือของบกลางในการฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ในขั้นที่ 3 หลังเกิดภัยในช่วงของการบูรณะฟ้ืนฟู  
กรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ให้ความส าคัญกับ “การซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิม” 

 
3.5.2 มาตรการในการด าเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

มาตรการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถแบ่งได้เป็นมาตรการเชิงโครงสร้าง 
และมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างซึ่งมักจะต้องใช้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงที่สุด 
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3.5.2.1 มาตรการเชิงโครงสร้าง 
การใช้สิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้างทางกายภาพเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบ 

จากสาธารณภัย โดยมีระบบหรือโครงสร้างทางวิศวกรรมและเทคนิคต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น เขื่อน 
ระบบระบายน้ า พนังกั้นน้ า การออกแบบอาคาร โครงสร้างอาคาร บ้านให้สามารถต้านทานกับแผ่นดินไหว 
การสร้างฝายเพ่ือกักเก็บน้ าในช่วงแล้ง การปรับความลาดชัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่  
ในแต่ละพ้ืนที่ประสบกับสาธารณภัยทั้งในสาธารณภัยแบบเดียวกันหรือสาธารณภัยที่ต่างกัน  โดยขึ้นอยู่กับ
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถใช้วิธีการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่าน
มาตรการเชิงโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่ ลักษณะภูมิศาสตร์และความเสี่ยงจากสาธารณภัย   

3.5.2.2 มาตรการไม่ใช่โครงสร้าง 
การออกแบบและน านโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

การวางแผนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การออกระเบียบข้อบังคับการก่อสร้าง การวางแผน 
ทิศทางการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับผังเมือง การวางแผนการเพาะปลูกให้สัมพันธ์ลักษณะของภูมิอากาศ 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ของท้องถิ่นท่ีมีความสอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 การด าเนินการ 
ตามมาตรการไม่ใช่โครงสร้างจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  
จากสาธารณภัยโดยที่หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีการจัดท าแผนที่ก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการปฏิบัติทั้ง 
ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย  

 
3.6 งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดแหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณส าหรับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นสอง
ลักษณะกล่าวคือ งบประมาณในส่วนแรก คือ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ก าหนดให้ส่วนราชการบริหาร
ส่วนกลางที่มีภารกิจที่ด าเนินการรองรับยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณส าหรับ 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส าหรับงบประมาณในส่วนที่สอง คือ งบประมาณอ่ืน ๆ ที่มีที่มาจากสอง
แหล่งงบประมาณ คือ งบกลางและเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558; 18 - 21) 

 
3.6.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

3.6.1.1 กระทรวง กรม 
ส่วนราชการในระดับกระทรวงและกรมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ในการด าเนินภารกิจด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภารกิจของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
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3.6.1.2 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
จังหวัดจัดตั้ งงบประมาณส าหรับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จากส านักงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2551 เพ่ือให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่  
โดยจัดท าค าของบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้จังหวัดขอตั้งงบประมาณและขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง  

3.6.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ของตน เพ่ือใช้ในการด าเนินภารกิจในทุกขั้นตอนของวงจรการจัดการ  
สาธารณภัย โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  การสนับสนุนการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการตั้งงบประมาณตาม
กรอบกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้น 

3.6.2 งบประมาณอ่ืน ๆ  
3.6.2.1 งบกลาง 

1) รัฐบาล 
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีความจ าเป็นใช้จ่ายงบประมาณ 

นอกเหนือจากท่ีได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรแล้วไม่เพียงพอในการด าเนินการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ให้ส่วนราชการขอใช้งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินและพิจารณาเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน ทั้งนี้ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ งงบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

ในการเผชิญเหตุสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน างบประมาณ  
ที่เตรียมไว้ไปใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หากงบประมาณไม่เพียงพอให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณส่วนอ่ืนไปตั้งเป็นงบประมาณ
ส าหรับจ่ายเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.6.2.2 เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน 
ส าหรับเงินทดรองราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน 

ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
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พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตามการแบ่ง
ประเภทหน่วยงานดังนี้ 

1) กระทรวง กรม  
ในส่วนของเงินทดรองราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง  

และกรมได้มีการก าหนดให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี     100 ล้านบาท 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม                 50 ล้านบาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม                   10 ล้านบาท 
และความม่ันคงของมนุษย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                50 ล้านบาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                          50 ล้านบาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                        10 ล้านบาท 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                        50 ล้านบาท 
ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด          20 ล้านบาท 
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

มีอ านาจในการอนุมัติให้ส่วนราชการอ่ืนมีวงเงินทดรองราชการและส่วนราชการข้างต้นสามารถขอขยายวงเงิน
ทดรองราชการเพ่ิมเติมโดยตรงต่อกระทรวงการคลัง  

2) จงัหวัด 
ส าหรับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ

ในการจัดสรรงบทดรองราชการในส่วนส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแก่อ าเภอ  
และกิ่งอ าเภอตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่คาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในจังหวัด และมีความจ าเป็น 
ต้องเตรียมเงินสดไว้ เ พ่ือใช้ในการปูองกันหรือยับยั้ง หรือเพ่ือใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ในวันหยุดราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอ านาจในการเบิกเงินทดรองราชการเพ่ือส ารองจ่ายตามความเหมาะสม  

 
3.6.2.3 เงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

หมวด 3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 โดยระเบียบฉบับนี้ ในข้อ 18 ได้วางหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติ
จ่ายเงินของส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เมื่อคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินขึ้นในเวลา
อันใกล้และจ าเป็นต้องรีบด าเนินการโดยฉับพลัน ให้ส่วนราชการที่ก าหนดไว้ภายใต้ระเบียบฉบับนี้อาจใช้
จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ 
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ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

ส าหรับเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
โดยประกาศฉบับนี้ ได้อธิบายความหมายของค าว่า “ในเชิงปูองกันหรือยับยั้ง” หมายความว่า การด าเนินการ
ใดที่จ าเป็นต้องกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ 
และจ าเป็นต้องรีบด าเนินการปูองกันและยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวโดยฉับพลัน เพ่ือลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่ด าเนินการปูองกันหรือยับยั้งต่อภัยพิบัติดังกล่าวอาจส่งผลก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกัน 
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในข้อ 3 ก าหนดให้อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณีอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
และในข้อ 4 ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการปูองกัน  
และยับยั่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้อย่างน้อย 5 คน ท าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรง
ของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์และความเป็นไปได้ รวมถึงเสนอมาตรการ และแนวทางในการปูองกัน  
หรือยับยั้งภัยพิบัติ โดยในข้อ5 ได้ก าหนดการใช้จ่ายเงินทดรองราชการซึ่งใช้ในการด าเนินการในเชิงปูองกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ 

(1) ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา 
(2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ 
(3) ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ซึ่งช ารุดเสียหาย 

ในระหว่างปฏิบัติงานตามความจ าเป็น 
(4) ค่ าจั ดหาพลั ง งาน เชื้ อ เพลิ งและน้ ามันหล่อลื่ นส าหรับ เครื่ องมื อ 

เครื่องจักรกล และยานพาหนะที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามความจ าเป็น 
(5) ค่าจัดหาพลังงานไฟฟูา 
(6) ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน ให้

เบิกจ่ายได้ในกรณีที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ หรือมิได้ตั้งไว้เพ่ือการนี้ 
และให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ 

(7) ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้ความช่วยเหลือ 
ต้องไม่รับเงินอื่นใดจากทางราชการอีก 

กรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่จะจ้องเบิกจ่ายเงินทดรองราชการนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
วรรคหนึ่งเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ให้คณะกรรมการตามข้อ (4)  
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เป็นผู้ พิจารณาก าหนดเป็นรายการค่าใช้จ่ายและเสนออธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ืออนุมัติจ่ายเงิน 

ทั้งนี้ในข้อที่ 6 ของหลักเกณฑ์ได้ก าหนดให้ผู้มีอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินได้
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงปูองกันหรือยับยั้งภัยพิบั ติกรณีฉุกเฉิน ให้รายงานกรมปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่อนุมัติ 
 

3.6.3 งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในส่วนของงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีที่มาจาก 2 แหล่งงบประมาณ คือ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณอ่ืน ๆ  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

3.6.3.1 ภาวะปกติ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ส าหรับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ขณะเดียวกัน
ก็มีงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ของตนให้เป็นไปตาม 
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งงบประมาณ (งบกลาง ) ประเภทเงินส ารอง
ส าหรับการเผชิญสาธารณภัย 

3.6.3.2 ภาวะฉุกเฉิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้  

ไปใช้จ่ายเพ่ือบรรเทา ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก  
ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน หรือโครงการอ่ืน 
ที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพ่ิม เติมได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2543 
 
 
 
3.7 การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายใต้แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้มีการก าหนดบทบาท 
หน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในส่วนนี้จะให้ความส าคัญ
กับหน่วยงานที่มีบทบาท อ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ตารางท่ี 3-5 แสดงหน่วยงานและพันธกิจด้านการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย 

การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

บทบาทและหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

หน่วยงานส่วนกลาง 
ส านักนายกรัฐมนตรี 1. จัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงกลาโหม 1. สนับสนุนภารกิจของรัฐในการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากสาธารณภัยตาม

มาตรา 8 (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. 2551 

2. จัดเตรียมก าลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการสาธารณภัย 
และฝึกซ้อมก าลั งพลในการเข้าช่วยเหลือการจัดการสาธารณภัย  
ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558  
เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 

กระทรวงมหาดไทย 1. สั่งการประสานงานให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

2. ด าเนินการตามกฎหมายการควบคุมอาคาร การด าเนินตามมาตรการ 
ด้านการผังเมือง 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 

1. เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  
2. เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมให้เป็นกลไก

ในการท างานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชุมชน 
กระทรวงวัฒนธรรม 1. จัดท าข้อมูลโบราณสถานที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

2. ให้บริการข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลเรดาห์ชายฝั่ง 
เพ่ือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 1. พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ตั้งแต่การศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา 

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานการศึกษามีบทบาทในการช่วยเหลือหรือสนับสนุน 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว  
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การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

บทบาทและหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

กระทรวงสาธารณสุข  1. จัดเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรให้
พร้อมรับมือกับสาธารณภัย  

2. จัดเตรียมและส ารองทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง 
การพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน 

3. จัดให้มีระบบการสื่อสารเพ่ือการประสานงานและสั่งการ 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

1. จัดท าฐานข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 
2. วางแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร 
3. พัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
4. ก าหนดแนวทางปูองกันและการให้ความช่วยเหลือทางการเกษตร 

จากสาธารณภัย  
กรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

1. จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
2. จัดให้มีการศึกษาวิจัย เพ่ือหามาตรการในการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
3. ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4. จัดฝึกอบรม เตรียมความพร้อมในการปูองกันและจัดการสาธารณภัย 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมอุตุนิยมวิทยา 1. รายงานสภาพภูมิอากาศและออกประกาศแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และประชาชน ในการเตรียมความพร้อมรับมือและปูองกันสาธารณภัย  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1. วางแผนจัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัย และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

2. สนับสุนนก าลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะ  
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สภากาชาดไทย 1. จัดเตรียมโลหิต ยา เวชภัณฑ์ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภค  
2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย  

หน่วยงานส่วนกลางที่มีส านักงานหรือหน่วยงานในภูมิภาค 
หน่วยงานภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
(กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมชลประทาน กรม

1. จัดท าฐานข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 
2. วางแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร 
3. พัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
4. ก าหนดแนวทางปูองกันและการให้ความช่วยเหลือทางการเกษตร 
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การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

บทบาทและหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ประมง กรมปศุสัตว์) จากสาธารณภัย 
5. ประเมินปริมาณน้ าในพ้ืนที่ชลประทาน ในช่วงที่อาจเกิดภัยแล้งและอุทกภัย 

โรงพยาบาลและส่วน
ราชการ   ด้านสาธารณสุข 

1. จัดเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลให้พร้อมรับมือกับสาธารณภัย  
2. จัดเตรียมและส ารองทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  

รวมถึงการพัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน 
3. จัดให้มีระบบการสื่อสารเพ่ือการประสานงานและสั่งการ 
4. ประเมินความเสี่ยงของสถานพยาบาลและวางแผนการย้ายผู้ปุวย 

ในกรณีทีส่าธารณภัยอยู่ในระดับที่รุนแรง 
5. จัดเตรียมทีมแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 

กรมทางหลวง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระทรวงคมนาคม 

1. วางแผนและเตรียมการเส้นทางการคมนาคมในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัย 
2. ประเมินจุดเสี่ยงเส้นทางการคมนาคมที่อาจก่อปัญหาในขณะเกิด 

สาธารณภัย 
หน่วยงานในพื้นที่  
จังหวัดและส่วนราชการใน
ระดับจังหวัด 

1. จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
2. ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยทหารในพื้นที่ 1. จัดเตรียมก าลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการสาธารณภัยและ

ฝึกซ้อมก าลังพลในการเข้าช่วยเหลือการจัดการสาธารณภัย  
ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558 
เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ 
 

หน่วยต ารวจในพื้นที่ 1. จัดเตรียมแผนและก าหนดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหาด้านการจราจร 
2. จัดเตรียมเครื่องมือ และก าลังพลในการการปูองกันและบรรเทาสาธาณภัย 

แขวงทางหลวง กรมทาง
หลวง 

1. จัดเตรียมแนวทางและฝึกซ้อม หากเกิดภาวะฉุกเฉิน 
2. วางแผน ก าหนดทางเลี่ยงและจัดเตรียมเครื่องมือในการแก้ปัญหาเส้นทาง

การคมนาคมที่อาจได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 
การไฟฟูา 1. วางแผนและจัดเตรียมขั้นตอนปฏิบัติในการแก้ปัญหาเก่ียวกับไฟฟูา  

เมื่อได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
2. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความพร้อมรับมือหากเกิดสาธารณภัย 
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การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

บทบาทและหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

องค์การสาธารณกุศล 
มูลนิธิ และภาคเอกชน 

1. สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
2. สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
3. ร่วมปฏิบัติงานตามท่ีผูอ านวยการมอบหมายตามขีดความสามารถ 

และทรัพยากร 

หมายเหตุ: หน่วยงานข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ยงการจากสาธารณภัย  
ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
 หากน าการระบุความรับผิดชอบตามพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยที่ระบุในแผนฯ ชาติ 
จะเห็นได้ว่า กระทรวงมหาดไทยมีพันธกิจในการ สั่งการประสานงานให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้นจึงเข้าใจได้ว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบในการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่  
โดยต้องเป็นการบริหารจัดการครบทั้งวงจร กล่าวคือมีพันธะกิจในการปฏิบัติตั้งแต่การส ารวจข้อมูลความเสี่ยง 
ตลอดจนการเตรียมการปูองกันลดผลกระทบ และการให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ให้ดีกว่า
เดิมซึ่งจะเสนอในบทต่อไป อีกทั้งในการด าเนินการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการประสานงาน
และบูรณาการข้อมูลพร้อมกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านนี้กับหน่วยงานอ่ืน เพราะหน่วยงาน  
ในพ้ืนที่อีกหลาย ๆ หนว่ยงานต่างระบุพันธกิจในการด าเนินการในการจัดการสาธารณภัยเช่นเดียวกัน 
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บทที่ 4 การปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

        4.1 ขั้นตอนการปฏบิัติในระยะก่อนเกิดสาธารณภัย    
       4.2 ขั้นตอนการปฏบิัติในระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย 
       4.3 ขั้นตอนการปฏบิัติในระยะหลังเกิดสาธารณภัย 
       4.4 บทเรียนการปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 

 

 
บทที่ 4 การปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นการอธิบายถึงการปฏิบัติงาน

ในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่ง คือ ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัยเพ่ือลดผลกระทบและความเสียหายทั้งต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนที่ให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยง การปูองกันและการลดผลกระทบ  
การเตรียมความพร้อม ในขั้นตอนที่สอง คือ การจัดการระหว่างเกิดสาธารณภัยที่ให้ความส าคัญกับการจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินและการบรรเทาทุกข์ ในส่วนของขั้นที่สาม คือ การด าเนินงานภายหลังสาธารณภัยผ่านพ้นไป  
โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟู การฟ้ืนสภาพให้กลับมาดี โดยเร็ว  และการซ่อมสร้างที่ดีกว่า เดิม  
ส าหรับรายละเอียดของเนื้อหาในบทนี้ได้ให้ความส าคัญกับการอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติงานในวงจร
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละข้ันตอน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้วงจรการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

 

 
 

แผนภาพที่ 4 – 1 แสดงวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติในระยะก่อนเกิดสาธารณภัย      
4.1.1 การประเมินความเสี่ยง 

กระบวนการที่ช่วยตรวจสอบระดับความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับภัย (Hazard) 
ความล่อแหลม (Exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และศักยภาพ (Capacity) ที่มีและคาดการณ์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การระบุความเสี่ยง  
(Risk Identification) 2 ) การวิ เคราะห์ความเสี่ ยง (Risk Analysis) 3 ) การประมาณค่าความเสี่ ยง  
(Risk Estimation) (กรมปูองกันและบรรเทาสาธาณภัย, 2559ก: 42 ) ดังนี้ 

4.1.1.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
ขั้นตอนแรกของการประเมินความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึง 

สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ระดับความรุนแรงของภัย รวมไปถึงการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับ  
สาธารณภัย การประเมินสาธารณภัยด้วยการระบุลักษณะของภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือระบุสถานที่เกิดภัย 
พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและสาเหตุของการเกิดภัย รวมทั้งการวิเคราะห์ความถี่ของการเกิดภัย เพ่ือประเมิน  
ถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดภัย ความรุนแรงของภัยหรือแนวโน้มการเกิดซ้ า  โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้ (สรวิศ  
วิฑูรทัศน์, 2559: 38) 

1) การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์สถานการณ์ โดยการทบทวนข้อมูล
และวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่มีอยู่เดิม เช่น ปริมาณน้ า ข้อมูลทางธรณีวิทยา ความเสียหายจากสาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้นในอดีต เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อม
รับมือกับสาธารณภัย 

2) การประเมินภัย การระบุลักษณะของภัย ระดับความรุนแรง และการประเมิน
โอกาสหรือความเป็นไปได้ในการเกิดภัยในพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 

3) การประเมินความล่อแหลม การระบุที่ตั้งและรายละเอียดของประชากรในพ้ืนที่ 
ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ที่อยู่ในบริเวณท่ีมีความล่อแหลมต่อการเกิด 
สาธารณภัย 

4) การประเมินความเปราะบางและศักยภาพ การวิเคราะห์ความเปราะบาง 
ขององค์ประกอบที่มีความเสี่ยง เช่น ความอ่อนไหวของชุมชนในการตอบสนองต่อภัยที่อาจเกิดขึ้น ระดับความ
เสียหายในพ้ืนที่ ส่วนการประเมินศักยภาพเป็นการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพ ทรัพยากร ความสามารถ 
ของประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  
จากสาธารณภัย  

5) การวิเคราะห์ความสูญเสียและผลกระทบ โดยการน าผลการประเมินภัย  
ความล่อแหลม ความเปราะบางมาวิเคราะห์เพ่ือคาดคะเนความสูญเสียต่อประชาชน ทรัพย์สิน ผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากสาธารณภัย รวมถึงการจัดท าและให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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6) การจัดท าข้อมูลสถานะความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยง  
โดยระบุถึงแนวทางและทางเลือกในการจัดการและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

7) การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของแนวทางและทางเลือกในการจัดการและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การจัดสรรทรัพยากรทั้งในด้านของงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนการริเริ่มโครงการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยทีใ่ห้ความส าคัญกับพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยสูงเป็นอันดับแรก 

4.1.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
การวิเคราะห์ที่ให้ความส าคัญกับความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ 

รวมทั้งทรัพยากร และปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ของพ้ืนที่ เพ่ือให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีความครอบคลุม  
โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ความส าคัญกับการระบุองค์ประกอบของความเสี่ยง การประเมินความเปราะบาง 
และการวิเคราะห์ผลกระทบ 

4.1.1.3 การประมาณค่าความเสี่ยง (Risk Estimation) 
การแสดงผลที่ได้จากการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบและน าระดับความเสี่ยงภัย

ในพ้ืนที่นั้น ๆ มาใช้ในการเปรียบเทียบหรืออาจใช้ เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ  
การประมาณค่าความเสี่ยงจะช่วยในการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือพิจารณาและตัดสินใจว่าควรจัดการ 
กับความเสี่ยงใดก่อนหรือในพ้ืนที่ใดก่อน 

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2560 ในบทที่ 3 การปฏิบัติก่อนเกิดภัย ก าหนดให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยให้ส ารวจพ้ืนที่และเก็บรวบรวม
ข้อมูลสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงและได้ก าหนดตารางแสดงปัจจัย/สาเหตุ 
ที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตารางที่ 4 -1 (รายละเอียดเพ่ิมเติม
โปรดดูใน แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560) 
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ประเภทของภัย 
ระดับความเสี่ยงภัย ปัจจัย/สาเหตุ ท่ีท า

ให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 

แผนงาน/โครงการ 
การลดความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยง 
ปานกลาง 

เสี่ยงต่่า 

ในส่วนของประเภทภัย
นั้น เป็นการประเมินภัยที่
ร ะ บุ ถึ ง ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง 
สาธารณภัยที่ เกิดขึ้นใน
เขตองค์ปกครองส่ วน
ท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น เช่น 
ภัยแล้งอุทกภัย วาตภัย 
เป็นต้น 

ใ น ส่ ว น นี้ เ ป็ น ร ะ ดั บ ข อ ง 
ความเสี่ยงของแต่ละหมู่บ้าน
ภ า ย ใ น เ ข ต อ ง ค์ ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึง
ความเสี่ ยงของแต่ละพ้ืนที่ ว่ า 
มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ร ะ ดั บ ใ ด  
และเสี่ยงภัยประเภทใด 

ในส่ วนนี้ เป็นการ
อธิบายถึงสาเหตุที่
ท าให้เกิดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 

แผนงานหรือโครงการที่
อ งค์ ก รปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ นมี แผนในการ
ด าเนินการเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยที่
เ กิ ด ขึ้ น ใ น พ้ื น ที่  เ ช่ น  
การขุ ดลอกแหล่ งน้ า 
อบรมบุคลากรให้พร้อม
รับมือกับสาธารณภัย 

ตารางที่ 4-1 แสดงปัจจัย/สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ภายหลังการประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่ที่ประเมินถึงความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมีการระบุประเภทภัย ประเมินระดับความรุนแรง สาเหตุหรือปัจจัย 
ที่ก่อให้เกิดสาธารณภัย รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่แล้วนั้น  
ในส่วนต่อมาคือ การพิจารณาถึงทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังตารางที่ 4 -2 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมและตัวอย่างโปรดดูใน แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560) 

การด าเนินเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัย ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ผ่านมาตรการเชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง  
เช่น การสร้างเขื่อนเก็บกักน้ า การสร้างก าแพงกั้นน้ าริมตลิ่ง การสร้างระบบระบายน้ า หรือการสร้ างอาคาร 
ที่มีการออกแบบให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และยังครอบคลุมถึงการด าเนินงานที่เกี่ยวกับ  
การปูองกันและลดผลกระทบจากภัย เช่น การจัดท าแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การออกกฎหมายควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการผังเมือง 
การอบรมวิศวกรในการก่อสร้างเขื่อน การขุดลอกคูคลอง การให้ความรู้ เกี่ยวกับสาธารณภัยในพ้ืนที่  
แก่ประชาชน โดยมาตรการเหล่านี้เป็นขั้นตอนส าคัญในการลดความเสี่ยง 
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ประเภท
ของภัย 

ประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การปูองกัน/หลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง 
การลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การถ่ายโอนหรือ

แบ่งปันความเสี่ยง 
 ในกรณีที่ พ้ืนที่ภายใน

เขตองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น มี ค ว าม
เสี่ยงในระดับที่สูงมาก 
และอาจส่งผลกระทบ
ต่ อ ชี วิ ต  ท รั พ ย์ สิ น
ต ล อ ด จ น อ า ค า ร
บ้ า น เ รื อ น ข อ ง
ประชาชนอาจจ าเป็นที่
จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
เช่น การย้ายที่ตั้งของ
ชุ ม ช น ห รื อ ห มู่ บ้ า น  
การจั ด โซนนิ่ ง  หรื อ 
การแปลงสภาพของ
พ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านอื่นแทน  

การลดความล่อแหลม
และความเปราะบาง
ของพ้ืนที่ให้เหลือน้อย
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ ผ่าน
มาตรการเชิงโครงสร้าง
และมาตรการที่ไม่ ใช่
เชิงโครงสร้าง เพ่ือลด
ความล่ อแหลมและ
ความเปราะบางของ
พ้ืนที่  

การเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยที่
อาจเกิดขึ้นภายในเขต
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ที่ยังคงมีความ
เ สี่ ย ง ใ น พ้ื น ที่  เ ช่ น  
การจัดแผนเผชิญเหตุ 
การเฝูาระวัง การเตือน
ภัย เป็นต้น  

การถ่ายโอนความเสี่ยง
ไปยังบุคคลอ่ืนที่พร้อม
รับผลกระทบจากภัย
นั้น หรือการแบ่งเบา
ภาระจากความเสี่ยง
ของสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้ น ใน พ้ืนที่  เช่ น 
ก า ร ท า ป ร ะ กั น ภั ย  
การจั ดท า พั นธบั ต ร 
ภัยพิบัติ การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน 
เป็นต้น 
 
 
 
 

ตารางที่ 4-2 แสดงประเภททางเลือกในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
4.1.2 การปูองกันและการลดผลกระทบ 

แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 ในบทที่ 3 การปฏิบัติก่อนเกิดภัย ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ระบุประเภท 
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน โดยแบ่งเป็น  
2 มาตรการ คือ  

4.1.2.1 มาตรการเชิงโครงสร้าง 
มาตรการเชิงโครงสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา 

หรือปูองกันและลดผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ประตู
ระบายน้ า ปูายสัญญาณ การปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม   

4.1.2.2 มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนที่ความเสี่ยงชุมชน การวางแผน 

ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ หรือการประชาสัมพันธ์สาธารณภัยในพ้ืนที่
ให้แก่ประชาชน 
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4.1.2.2.1 การจัดท าแผนที่ความเสี่ยงภัย 
แผนที่ความเสี่ยงภัยเป็นแผนที่ที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ ที่จัดท าขึ้น 

เพ่ือใช้ในการวางแผนในการเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสาธารณภัยขึ้นพ้ืนที่ ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ 
ทั้งปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ถึงความเปราะบางและความล่อแหลมในพ้ืนที่ โดยค านึงถึงจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่ สภาพของสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่ที่มีความเปราะบางสูง เช่น โรงพยาบาล  
บ้านพักคนชรา โรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้การจัดท าแผนที่ความเสี่ยงภัยนั้นมีความแตกต่างกับการจัดท าแผนที่ภัย 
เนื่องจาก แผนที่ความเสี่ยงภัยให้ความส าคัญกับการประเมินความเปราะบางและความล่อแหลมในพ้ืนที่ 
ขณะที่แผนที่ภัยแสดงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์โดยระบุพ้ืนที่หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัย  
เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น  
 

 
 

แผนภาพที่ 4 – 2 แสดงตัวอย่างแผนที่ความเสี่ยงภัย 
 
สีแดง หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความเปราะบางสูงมาก โดยเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น

เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างมีความเปราะบาง อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน 
บ้านพักคนชราเป็นต้น 

 

สีส้ม หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความเปราะบางสูง เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น โดยอาจมี
เด็ก ผู้สูงอายุ   

 

สีเหลือง หมายถึง พ้ืนที่ที่ค่อนข้างเปราะบาง  
 

สีน้ าเงิน หมายถึง พ้ืนที่เฝูาระวังหรือมีความเปราะบางน้อย เนื่องจากไม่ใช่แหล่งชุมชน 
ที่มีประชากรหนาแน่น 

 

สีเขียว หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความเปราะบางน้อย 
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4.1.3 การเตรียมความพร้อม 
การด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้และทักษะต่าง ๆ 

พร้อมที่จะเผชิญและรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติที่ ส าคัญ  
ได้แก่ การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management: CBDRM) การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ การเฝูาระวังและประเมินสถานการณ์ 
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการกระจายข่าวสาร การวางแผนเผชิญเหตุ การฝึกซ้อมแผน การจัดท าแผน
อพยพและเตรียมเส้นทางอพยพ การเตรียมพร้อมด้านปัจจัยสี่และถุงยังชีพ การเตรี ยมการเพ่ือสนับสนุน 
ด้านเครื่องจักรกลเครื่องมือและงบประมาณ การเตรียมพร้อม บุคคลากรในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การฝึกทักษะการกู้ชีพกู้ภัย รวมถึง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการด ารงชีพให้สอดรับกับสภาวะแวดล้อม  
เช่น การปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชเพาะปลูกให้คงทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป หรือการยกบ้านเรือนให้สูงขึ้น 
หากอยู่ในพื้นท่ีน้ าท่วม เป็นต้น 

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมจากสาธารณภัย 
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2560 ในบทที่ 3 การปฏิบัติก่อนเกิดภัย ก าหนดแนวทางการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม
รับมือกับสาธารณภัย รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะต่าง ๆ ให้พร้อม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 

4.1.3.1 การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพ

ของชุมชนในการรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย 
โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เริ่มตั้งแต่  
การวางแผน การก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตลอดจนการเผชิญ
สถานการณ์เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในการรับมือกับสาธารณภัย  
ที่อาจจะเกิดขึ้น หากชุมชนสามารถรับมือและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญภัยได้อย่างทันท่วงทีจะสามารถ  
ลดผลกระทบ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและช่วยให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท าได้ดีมากยิ่งขึ้น หากชุมชนและคนในชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

4.1.3.2 การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติที่ส าคัญ 

ในการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พ้ืนที่ในการฝึกซักซ้อมแผน แนวทางในการปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของพ้ืนที่ และเป็นการทดสอบ
การประสานงาน การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่  เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่อง 
ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน และน าไปสู่การปรับปรุงแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
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1) การฝึก เชิ งอภิปรายโดยการหารืออภิปรายเกี่ ยวกับแผน มาตรกา ร  
หรือวิธีการปฏิบัติ 

2) การฝึกในเชิงปฏิบัติการที่อาศัยการจ าลองสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนย้าย  
ระดมทรัพยากร และการบูรณาการตามสถานการณ์ ส าหรับการฝึกในลักษณะนี้ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ  
คือ การฝึกปฏิบัติโดยเน้นไปที่การเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม การฝึกเฉพาะหน้าที่เพ่ือทดสอบ 
และประเมินขีดความสามารถของบุคลากรที่มีหน้าที่เฉพาะด้าน และการฝึกเต็มรูปแบบ 

4.1.3.3 การเฝูาระวังและประเมินสถานการณ์ 
การเฝูาระวังและประเมินสถานการณ์ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม 

ในการรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดชุดเฝูาระวังติดตาม
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงและติดตามรายงานสภาพอากาศ ข้อมูลและการแจ้งข่าว  
จากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องและกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ อยู่ เหนือขึ้น ไป  
พร้อมทั้งเตรียมการประสานการปฏิบัติกับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างเคียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทีมประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
รวมทั้งจัดทีมอาสาสมัครและเครือข่ายเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง 

4.1.3.4 การเตรียมการอพยพ 
การเตรียมการอพยพให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนอพยพหรือวางมาตรการส าหรับการอพยพที่มีสาระส าคัญประกอบไปด้วย 
จ านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขตพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
การก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเส้นทางการอพยพหลักและเส้นทางการอพยพส ารองส าหรับแต่ละ
ประเภทภัย รวมทั้งการส ารวจและจัดเตรียมยานพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสาร
ส าหรับการอพยพ 

4.1.3.5 การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือก

และจัดหาสถานที่ส าหรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการภายในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว จัดเตรียมปัจจัยความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานละเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นของผู้อพยพ 

4.1.3.6 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้สาธารณภัย  ลักษณะ 
ของภัยในพ้ืนที่ของตน และทราบถึงการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือลดผลกระทบและความสูญเสีย 
ทีอ่าจจะเกิดขึ้น และยังช่วยให้ประชาชนมีทักษะทีส่ามารถช่วยตนเองได้เมื่อเกิดสาธารณภัยในชุมชน 

4.1.3.7 แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
แผนการบริหารความต่อเนื่องเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจในภาวะฉุกเฉิน 

เมื่อเกิดภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งการด าเนินภารกิจ 
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ของหน่วยงานสามารถด าเนินการได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง
เพ่ือรองรับการด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้การด าเนินภารกิจ  
และการจัดท าบริการสาธารณะไม่หยุดชะงัก โดยมีสาระส าคัญประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของ
สถานการณ์ ความเสี่ยงภัย การก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง และการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ  
(ส าหรับรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมโปรดดูในบทที่ 3 ของแผนปฏิบัติการในการปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

4.1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเผชิญสาธารณภัย (การแจ้งเตือนภัย)  
ขั้นตอนการปฏิบัติในระยะก่อนเกิดสาธารณภัยได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม

ในการเผชิญกับสาธารณภัย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชน 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเตรียมการเฝูาระวังและเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ส าหรับการแจ้งเตือนภัยนั้นกองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จะท าการแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนที่อยู่  
ในเขตพ้ืนที่ (แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 59 - 60) ดังนี้ 

4.1.4.1 การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า  
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท าการแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มถึงแนวโน้มของสาธารณภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังชุมชน หมู่บ้าน
และประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการรับมือ หากมีสาธารณภัย
เกิดขึ้นโดยท าการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ ากว่า 120 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามระยะเวลา  
ในการเตือนภัยอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามประเภทของสาธารณภัย 

4.1.4.2 การแจ้งเตือนภัย 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท าการแจ้งเตือนภัยเมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่และประชาชนอาจได้รับ
ผลกระทบและให้แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ เพ่ือให้เตรียม 
ความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้มีการแจ้งเตือนไม่ต่ ากว่า 72 ชั่วโมงก่อนเกิดภัย  
และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

1) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
2) ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ระยะเวลาของภัย 
3) แนวทางการปฏิบัติในการปูองกันให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย และขั้นตอน 

การปฏิบัติจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไปมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
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และให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทราบภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเกิด
สาธารณภัย นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งเตือนภัยเพ่ือเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)  

4.1.4.3 ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย (ทั้งนี้อาจมีการปรับเมื่อแผนฯ
ชาติสิ้นสุดลงในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)  
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดระดับของ

ระบบเตือนภัย โดยน าระดับของสีมาใช้ในการแจ้งเตือนภัย เพ่ือให้การส่งข้อมูลหรือการแจ้งเตือนภัยเป็นไป
อย่างถูกต้องและรวดเร็วไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่และประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
น าระดับสีไปใช้ในการแจ้งเตือนภัยที่สอดคล้องกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนที่  

 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่

แต่ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่

ก าลั งควบคุมสถานการณ์ให้อพยพไปยั งสถานที่ปลอดภัย  
และปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด 

 สี เหลือง  หมายถึ ง  สถานการณ์อยู่ ในภาวะเสี่ ยง อันตราย  
มีแนวโน้มที่สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค าแนะน า 

 สีน้ าเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝูาระวัง ให้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุก ๆ 24 ชั่วโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจ า
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4.1.4.4 กระบวนการในการแจ้งเตือนภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 - 3 กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
ที่มา: ต้นแบบแผนปฏิบตัิการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

เฝูาระวัง ติดตาม
สถานการณ์ 

ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

การแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

การแจ้งเตือนภัย 
การรับมือ 

 และอพยพ 

• เฝูาระวังสถานการณ ์
  สาธารณภัย 
• เฝูาระวังการเปลีย่น 

แปลงของสภาพอากาศ 
• เฝูาระวังระดับน้ าใน 
  เขื่อน การระบายน้ า 
• เฝูาระวังระดับน้ าใน   
  แม่น้ า 
• ติดตามระดับน้ าในคลอง  
• ติดตามระดับน้ าทะเล 
• ส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 
  และแลกเปลี่ยนข้อมลู 
• หน่วยปฏิบัติเตรียม  
  ความพร้อมเตรียม 
  ประชาชน

• หน่วยงานเฝูาระวัง 
  วิเคราะห์ข้อมลู 
• ประเมินความเสีย่งภัย 
• ส่งผลวิเคราะหเ์ข้า 
  คลังข้อมูล 
• คาดว่ามีผลกระทบให ้
  ข้อมูลแก่ประชาชนและหน่วย
ปฏิบัต ิ
• หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  ภัยล่วงหน้าคู่ขนาน 
• ให้กองอ านวยการ 
  ปูองกันและบรรเทา 
  สาธารณภัย อปท.  
  จัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการ   
  ฉุกเฉิน อปท.

• คาดว่าผลกระทบรุนแรง 
Command Center  
 ส่งให้แจ้งเตือนภัย 
• แจ้งเตือนประชาชนผ่านสื่อและ
เครื่องมือ  
  อุปกรณ์สื่อสารตา่งๆ  
• แจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติ  
  หน่วยปฏิบัติแจ้งเตือน 
  คู่ขนาน 
• ประสานภาคเครือข่าย  
  เตรียมทรัพยากร 
• ตั้งศูนย์พักพิง 
• การแจ้งยกเลิกการแจ้ง 
  เตือนภัย 
 

• อพยพ 
• บริหารจัดการ 

  ศูนย์พักพิง 
• การรายงานสถานการณ ์
• การจัดการในภาวะ 
  ฉุกเฉินตามแผนอพยพ 
• การส่งผู้อพยพกลับ 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติในระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย 
การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นการจัดระบบและการบริหารจัดการทรัพยากรและความรับผิดชอบ

ในการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการปฏิบัติเพ่ือลดความรุนแรง ผลกระทบ
ของสาธารณภัยโดยให้ความส าคัญกับการรักษาชีวิตของผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัย
เป็นหลัก โดยเน้นในการให้ความช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย การพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนการบรรเทาทุกข์ 
และแจกจ่ายสิ่งของยังชีพ การดูแลช่วยเหลือผู้อพยพและการจัดการศูนย์อพยพรวมทั้งการจั ดการระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ ทั้งระบบสั่งการ ระบบการสื่อสาร การประสานงาน และอ่ืน ๆ ที่จะท าให้หน่วยงาน  
ต่าง ๆ สามารถรับมือกับเหตุการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  
ทั้งนี้  หากมีการเตรียมการในการเผชิญเหตุได้ดีตั้งแต่ในระยะก่อนเกิ ดภัยก็จะช่วยให้การด าเนินงาน  
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นจริงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถท าได้ในระหว่าง
เกิดภัยหรือในภาวะฉุกเฉิน ด้วยการค านึงถึงภัยซ้ าซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพราะลักษณะของสาธารณภัยที่มักมีภัยอ่ืน
ตามมา (ภัยคู่แฝด) จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอ่ืนที่อาจเกิดขึ้นและลดความซับซ้อน 
ในการจัดการ การจัดการในภาวะฉุกเฉินสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

4.2.1 การเผชิญเหตุ (Response) 
มาตรการหรือการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเพ่ือรักษาชีวิต  

และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์สาธารณภัย 
เช่น การกู้ชีพกู้ภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ การบัญชาการในเหตุการณ์
ฉุกเฉิน การประสานงานเพื่อล าเลียงผู้ปุวย การจัดการศูนย์อพยพ (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2558; 
110) การเผชิญเหตุต่อสถานการณ์ฉุกเฉินจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากหน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีการเตรียม 
ความพร้อมก่อนเกิดสาธารณภัยได้ดีมีการวางแผนรองรับสาธารณภัย การฝึกซ้อมเผชิญเหตุจะช่วยลด  
ความรุนแรงของภัย ลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบ และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่  
รวมทั้งช่วยให้การด าเนินการในการฟ้ืนฟูภายหลังสาธารณภัยผ่านพ้นไปท าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเผชิญเหตุจากสาธารณภัย 
4.2.1.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเม่ือเกิดสาธารณภัย 

4.2.1.1.1 การด าเนินการเมื่อเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558,  64 - 65) 
1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น  
เข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ 
และผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที                                                                                          

2 )  กรณีที่ พ้ื นที่ ที่ เ กิ ดหรื อคาดว่ า จะ เกิ ดส าธ า รณภั ยอยู่ ใ น 
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ านาจหรือปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
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3) กรณีผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน  
ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป 

4) ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อหรือใกล้เคียงมีหน้าที่สนับสนุน 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อ านวยการซึ่งรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น 

5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจ้าพนักงานที่ประสบเหตุมีหน้าที่ 
ต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือระงับภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นเพ่ือสั่งการต่อไป  
และในกรณีจ าเป็น อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใดเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง
ชีวิตหรือปูองกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 

6) กรณีเจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่
ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือท าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น 
หรือเมื่อมีผู้อ านวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงาน  
มีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ หากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็นแก่  
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิด  
จากการกระท าดังกล่าว 

7) ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นและท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรอง  
ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

4.2.1.1.2 การด าเนินการเมื่อเกิดสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร 
1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในกรุงเทพมหานคร  

ให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว  
และแจ้งให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที 

2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐใดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเมื่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว 
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4.2.1.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
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ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
(ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) 

 ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต./

อปท./นายกเมืองพัทยา) 
 

4.2.1.3 แนวทางการปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นโดยผู้อ านวยการท้องถิ่น  
เป็นผู้สั่งการ ควบคุมและก ากับดูแลในการจัดการสาธารณภัยจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมประสาน  
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือสาธารณภัย  
มีความรุนแรงเกินกว่าขีดความสามารถของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ข้างเคียงหรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

 
4.2.1.3.1 การจัดการสาธารณภัยระดับท่ี 1 

 
 
 
 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 4 – 4  องค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มา: ต้นแบบแผนปฏิบตัิการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการสาธารณภัยระดับ 1 

จัดต้ัง 
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต./

อบต./นายกเมืองพัทยา) 
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4.2.1.3.2 โครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4 – 5  โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ที่มา: ต้นแบบแผนปฏิบตัิการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
หมายเหตุ  :  โครงสรา้งของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภยั  
โดยยดึหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 
 

4.2.1.3.3 บทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ในการจัดโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดแบ่งโครงสร้างในการด าเนินภารกิจด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยแบ่งเป็น คณะที่ปรึกษา 1 คณะ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม และส่วนงานภายในโครงสร้าง  

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ระบุชื่อ อปท.) 

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน ส่วนอ านวยการ 

- งานค้นหาและกูภ้ัย 

- งานกู้ชีพ งานรักษาพยาบาล 
การแพทย์และสาธารณสุข 

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 

- งานการจราจร 

- งานผจญเพลิง 

- งานโครงสรา้งพื้นฐาน เช่น ถนน 
สะพาน ฯลฯ 

- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี

- งานการขนส่ง 

- งานอพยพ 

- งานบริหารจดัการผู้เสียชีวิต 

                   ฯลฯ 
 

- งานศูนย์สั่งการ 

- งานข่าวกรอง วิเคราะห์ข้อมลู
สารสนเทศ และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมิน
สถานการณ ์

- งานพยากรณ์อากาศ การเฝูาระวัง 
และการแจ้งเตือนภยั 

- งานประชาสัมพันธ์และตอบโต้การ
ข่าว 

- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- งานระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

- งานแผนการปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 

- งานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งานเสบียง และจัดหาปจัจัยสี่ทีจ่ าเป็น 
- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
- งานบริการสังคม 
- งานงบประมาณ งานการเงินและ

บัญช ี
- งานรับบริจาค 
- งานพลังงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง 

ฯลฯ 
- งานบริหารจดัการศูนย์พักพิงช่ัวคราว 
- งานฟ้ืนฟูพื้นที่ประสบภัย 
- งานฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานการฟื้นฟูและงานชุมชน 

งานส่งก าลังบ ารุง
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ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนอ านวยการ ส่วนปฏิบัติการและส่วนสนับสนุน ตามการจัดโครงสร้าง
ในแผนภาพที่ 4 – 4 ในส่วนของบทบาทหน้าที่ภายในโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินมีดังนี้ (ต้นแบบ
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560, หน้า 28) 

1) คณะที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า 
ข้อมูลทางวิชาการ แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเห็นสมควร 

2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ประสานข้อมูลเหตุการณ์
กับส่วนต่าง ๆ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน  

3) ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว 
โดยรักษาชีวิตและปกปูองทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ 
รักษาพยาบาล การแพทย์และสาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สารเคมีและวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต 

4) ส่วนอ านวยการ มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์แจ้งเตือนภัย รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุน
ทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วน
ปฏิบัติการเป็นฐานด าเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุน 
ในทุก ๆ ด้านที่จ าเป็น เพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย รวมทั้งท าหน้าที่ในการตอบสนองการร้องขอรับ 
การสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการบัญชี และการรับบริจาค 

ส าหรับการจัดโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทางปฏิบัติและการจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น โปรดดูเพ่ิมเติม 
ในแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.2.1.4 แนวทางการปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย 
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้

ผู้อ านวยการจังหวัดเป็นผู้ประสบเขตพ้ืนที่สาธารณภัยขนาดเล็ก (สาธารณภัยระดับ 1) ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และพ้ืนที่สาธารณภัยขนาดกลาง (สาธารณภัยระดับ 2) ในเขตจังหวัด เมื่อผู้อ านวยการจังหวัด
ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ (อ้างความตามต้นแบบแผนปฏิบัติ
การในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560: 30) ดังนี้ 
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ผู้อ านวยการท้องถิ่นท าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน  
และช่วยเหลือผู้อ านวยการอ าเภอหรือผู้อ านวยการจังหวัดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ผู้อ านวยการท้องถิ่นสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติ 
ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร 

เมื่อเกิดสาธารณภัยให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่เข้าด าเนินการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอ
และผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ นอกเขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ  
หรือผู้อ านวยการจังหวัด เพ่ือสั่งการโดยเร็ว 

ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นหลายคน ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่
เข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้ง
ผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 

เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด  
ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่นั้นสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
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4.2.1.5 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
4.2.1.5.1 หลักการปฏิบัติ 

1) การรายงานตัวและทรัพยากรในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้เจ้าพนักงาน อาสาสมัครที่ เข้าร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์อ าเภอ  
ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบไปปฏิบัติ (รายละเอียดโปรดดูในแผนปฏิบัติ การขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2) การเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยค านึงถึงระยะเวลาในการปฏิบัติการ
และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าควบคุมสถานการณ์
แบ่งเป็น 4 ระยะ (อ้างความตามต้นแบบแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 : 
31) ดังนี้ 

 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว 
และให้น าแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้ความส าคัญกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นล าดับแรก 

หากสาธารณภัยเกินขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้การสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัยเพ่ือปูองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
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4.2.1.5.2 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
1) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน จัดท ารายงานข้อเท็จจริง 

ที่ประกอบไปด้วย สถานการณ์สาธารณภัย การปฏิบัติการในการระงับและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือ
และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน หรือหมู่บ้านส ารวจ 

ค้นหาผู้รอดชีวิต 
การรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ 
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย น้ าดื่ม 
อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า 
เป็นต้น 

 

 

ชั่วโมง 
24 

ค้นหาผู้รอดชีวิต 
สืบหาญาติ 
จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
การรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ 
การจัดการศพ 
การให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
อาหาร น้ าดื่ม ยา  

 

ชั่วโมง 
24 - 48 

ค้นหาผู้รอดชีวิต 
สืบหาญาติ 
การรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ 
การจัดการศพ 
การสงเคราะห์เบื้องต้น 
เงินชดเชย 
การค้นหาทรัพย์สิน 
ข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือ 

 

 

ชั่วโมง 
48 - 72 

ค้นหาผู้รอดชีวิต 
ให้ความส าคัญกับ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ  
1 – 3 วันแรก  
การค้นหาทรัพย์สิน 
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุม ทั่วถึง 
สับเปลี่ยนก าลังเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

ชั่วโมง 
72+ 
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ความเสียหาย และความต้องการเบื้องต้นตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยและรายงานต่อกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ด้วยการน าข้อมูลทั้งหมด 
มาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น การก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  
และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด คาดการณ์ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นและการขอรับการสนับสนุน
เพ่ิมเติม ส ารวจข้อมูลสถานที่ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัยและรายงานข้อมูลให้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รวมทั้งสรุปและชี้แจงแก่ทีมกู้ภัย 

3) การปฏิบัติในการเผชิญเหตุและการค้นหาช่วยชีวิต โดยก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติในการเผชิญเหตุและการค้นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัย โดยค านึงถึงระยะเวลา  
และให้ความส าคัญกับการค้นหาผู้รอดชีวิต ขณะเดียวกันขั้ นตอนการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนโดยใช้ช่วง
ระยะเวลาเป็นตัวก าหนดยังได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้การเผชิญเหตุและการช่วยชีวิตเป็นอย่าง
เรียบร้อย จึงได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ (อ้างความตามต้นแบบแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560: 35) ดังนี้ 
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ก าหนดเขตและกัน 
พ้ืนที่ประสบภัย 
สั่งการให้หน่วยกู้ชีพที่มี
ศักยภาพพร้อมทั้ง
เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการ
กู้ภัยเข้าปฏิบัติงาน 
อพยพประชาชนและสัตว์
เลี้ยงตามความจ าเป็น 
จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 

ชั่วโมง 
24 

ส ารวจความต้องการ 
ของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น  
เตรียมสถานพยาบาลส ารอง
และบุคลากรทางการแพทย์
พร้อมเวชภัณฑ์เข้าพ้ืนที่
ประสบภัย 
จัดเตรียมสิ่งของบรรเทา
ทุกข์ที่จ าเป็น  
ตรวจสอบเส้นทางการ
คมนาคม และจัดการจราจร
ในพ้ืนที่ประสบภัย 
ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย 

 

ชั่วโมง 
24 - 48 

ให้ความส าคัญกับ 
การค้นหาผู้รอดชีวิต  
สืบหาญาติ 
จัดเตรียมสถานที่และ
อุปกรณ์เก็บรักษาศพ กรณี
ที่มีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก 
จัดหน่วยบริการสังคม
เคลื่อนที่และให้บริการ
ทางการแพทย์ 
ประเมินสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด 

 

 

ชั่วโมง 
48 - 72 

ให้ความส าคัญกับ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ  
1 – 3 วันแรก เน้นการให้
ความช่วยเหลือชีวิตคนเป็น
ล าดับแรก  
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
สับเปลี่ยนก าลังเพื่อให้
ปฏิบัติการกู้ภัยสามารถท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง 

 

 

ชั่วโมง 
72+ 
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4.2.1.5.3 แนวทางการปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
เครื่องมือที่ใช้สั่งการ ควบคุมและประสานความร่วมมือของหน่วยงาน

ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และเป็นระบบปฏิบัติการในการระดมทรัพยากรไปยังพ้ืนที่ประสบภัย  
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก าหนดโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ ควบคุมและ
บัญชาการเหตุการณ์ในเขตพ้ืนที่ แต่หากสาธารณภัยมีความรุนแรง ขยายพ้ืนที่ เป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชน จนน าไปสู่การประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (สาธารณภัยระดับ 2) ให้ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับข้อสั่งการจากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด  

4.2.1.6 แนวทางการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
กา รกร ะจ ายข้ อมู ล ข่ า ว ส า รที่ เ กิ ดห รื อ ค าดว่ า จ ะ เกิ ด ส า ธ า รณภั ย ขึ้ น  

โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้เพ่ือแจ้งเตือนไปยังประชาชน หน่วยงานราชการและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ โดยก าหนดให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Joint Information Center : 
JIC) ในภาวะฉุกเฉิน ท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่มีความใกล้ชิด  
กับพ้ืนที่ และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และต่อเนื่อง 

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดตั้งศูนย์สื่อสารและระบบการสื่อสารหลัก 
ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืน ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้โครงข่ายการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร
และวิทยุสื่ อสารเป็นหลัก และให้การเชื่ อมต่อสามารถเชื่ อมต่อกับหน่วยงาน อ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่  
ในการประสานงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดดูในแผนปฏิบัติ
การในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560) 

4.2.1.7 แนวทางการปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ. 
(Emergency Support Function : ESF) 
กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้จัดส่วนสนับสนุน 

การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) โดยอาจมีการจัดตั้งเป็นส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งหรือหลายส่วนงาน 
ในการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยโดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของสถานการณ์ โดยท าการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันมาร่วมกันประสานการปฏิบัติเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือ 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ โดยแบ่งออกเป็น 
18 ส่วนงาน ดังนี้ 

สปฉ.1 : ส่วนงานคมนาคม 
สปฉ.2 : ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สปฉ.3 : ส่วนงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สปฉ.4 : ส่วนผจญเพลิง 
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สปฉ.5 : ส่วนงานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
สปฉ.6 : ส่วนงานสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
สปฉ.7 : ส่วนงานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร 
สปฉ.8 : ส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข 
สปฉ.9 : ส่วนงานการค้นหาและกู้ภัย 
สปฉ.10 : ส่วนงานสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี 
สปฉ.11 : ส่วนงานการเกษตร 
สปฉ.12 : ส่วนงานพลังงาน 
สปฉ.13 : ส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย 
สปฉ.14 : ส่วนงานการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม 
สปฉ.15 : ส่วนงานการต่างประเทศ 
สปฉ.16 : ส่วนงานการประชาสัมพันธ์และการจัดการข้อมูลข่าวสาร 
สปฉ.17 : ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สปฉ.18 : ส่วนงานงบประมาณและการบริจาค 
 

4.2.1.8 แนวทางการปฏิบัติในการอพยพ 
เมื่อสาธารณภัยมีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กระทบต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสัตว์เลี้ยง ที่อยู่อาศัย หรือมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
ประชาชน ให้ผู้มีอ านาจ ผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสั่งอพยพประชาชนไปยังพ้ืนที่
ปลอดภัย โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในการด าเนินการอพยพให้ด าเนินการก่อนเกิดสาธารณภัยไม่ต่ ากว่า 12 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่รักษา  
ความสงบเรียบร้อย (อ้างความตามต้นแบบแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560: 
40 – 41 และ 45) ดังนี้ 

4.2.1.8.1 การตัดสินใจอพยพ 
1) นายกเทศมนตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะ

ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉิน หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชน  
ออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วย 

2) การตัดสินใจอพยพในเขตหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน 
เป็นผู้สั่งอพยพ และในทุกข้ันตอนการปฏิบัติต้องรายงานไปยังผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉิน 

4.2.1.8.2 การอพยพเคลื่อนย้าย 
1) ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในการอพยพผู้ประสบภัย พร้อมทั้ง 

จัดระเบียบตามแนวทางการอพยพเคลื่อนย้าย 
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2) หน่วยอพยพศึกษาและส ารวจเส้นทาง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพ
ยานพาหนะส าหรับการอพยพให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา และติดต่อกับผู้น าชุมชนทุกระยะ 

3) จัดล าดับความส าคัญของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพที่เป็น 
กลุ่มเปราะบางหรือต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา ผู้พิการ กลุ่มผู้ปุวยทุพพลภาพ 

4) จัดสถานที่ปลอดภัยและที่ พักพิงชั่ วคราวแก่ผู้ ประสบภัย 
และเจ้าหน้าที ่

4.2.1.8.3 การจัดการสถานที่อพยพและการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประสบภัย 
1) จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอ านวยความสะดวกปลอดภัย 

โดยจัดให้มีการท าความสะอาดสถานที่ จัดระบบสาธารณูปโภคขั้นตพ้ืนฐาน ลงทะเบียนผู้อพยพ จั ดพ้ืนที่
อพยพให้เป็นสัดส่วน และจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 

2 )  จั ดระ เบี ยบการจร าจรชั่ ว คร าว ใน เขต พ้ืนที่ ป ระสบภั ย 
และการจราจรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ 

3) จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ 
และประสานกับต ารวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัครไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพ  
หากสถานการณ์ล่อแหลมหรือมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด 

4) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สิน
ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

5) จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัย ให้หน่วยอพยพ 
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัยสี่ที่จ าเป็น จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การดูแลรักษา 
ความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ  

6) รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จากทุกช่องทางและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้ประสบภัยทราบเป็นระยะ 

4.2.1.8.4 การยกเลิกสถานการณ์ 
1) ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตาม

ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่ง
จนแน่ใจ และเมื่อมีการยืนยันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานสถานการณ์ 
สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นท่ี 

2) ภายหลังการประกาศยุติสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่แล้ว  
ให้แจ้งข้อมูลแก่ผู้ประสบภัยที่ศูนย์อพยพทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับ  

3) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้ส่ งมอบภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบตามภารกิจนั้นต่อไป  
เพ่ือความต่อเนื่องของปฏิบัติการ  
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4.2.1.8.5 การอพยพกลับ 
เมื่อมีการยืนยันว่าสาธารณภัยในพื้นท่ีสิ้นสุดลง ให้ผู้น าชุมชนหรือผู้น า

กลุ่มอพยพแจ้งแก่ผู้ประสบภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลับและรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ  
และรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับ โดยการจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบ
ไปสู่พ้ืนที่อยู่อาศัยเดิม พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ในการดูแลการอพยพกลับ 

4.2.1.8.6 การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งประเภท

ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็น
เร่งด่วน พร้อมทั้งก าหนดพ้ืนที่รองรับการอพยพส่วนราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการ
ประชาชนได้ตามปกติ               

   

4.2.2 การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (Relief) 
การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในทันทีที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือรักษาชีวิตและตอบสนอง 

ความต้องการขั้นพ้ืนฐานให้ผู้ประสบภัยสามารถด ารงชีพอยู่ได้ เช่น การแจกจ่ายสิ่งของยังชีพ การดูแล
ช่วยเหลือผู้อพยพ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 
(อ้างความตามต้นแบบแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560: 41 - 42) ดังนี้ 

 

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากสาธารณภัย 
 

4.2.2.1 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 

(Damage and Need Assessment : DANA) 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือในเขตพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์จากความเสียหาย
ที่ เกิดขึ้นจากสาธารณภัย เ พ่ือประเมินสถานการณ์และวิ เคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัย  
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งความต้องการช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก  
โดยการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือเป็นการปฏิบัติงานที่ส าคัญด้านมนุษยธรรม
และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย โดยมีหลักปฏิบัติการ ดังนี้ 
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ระยะการ 
เตรียมความพร้อม 

ในการประเมิน 

ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ ์
และผลกระทบเบื้องต้น:  
การประเมินแบบรวดเร็ว 
(rapid assessment) 

ระยะที่ 2 ประเมินผลกระทบ 
และการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข:์ 

การประเมินแบบละเอียด(detailed 
assessment) เตรียมความพร้อม ช่วยเหลือชีวิตและการบริการต่อการฟื้นฟูที่จ าเป็น 

ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย – 72 ชั่วโมง ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง  
หรือภายใน 2 สัปดาห์ 

ลักษณะการประเมิน 
การเตรียมพร้อม
ส าหรับการประสาน
การประเมิน :  
การเตรียมข้อมูลทั่วไป  
(บทที่ 1 ของ
แผนปฏบิัติการ ฯ 
อปท.) 

การประเมินเบื้องต้น :เป็นการประเมิน
ภายหลังเกิดสาธารณภัย เป็นการประเมิน
แบบคร่าว ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการใน
ภาวะฉุกเฉิน ล าดับความส าคัญก่อน – หลัง 
และรวบรวมข้อมูลความต้องการ สิ่งที่ควร
ปฏิบัติหลังจากเกิดภัย  ด้านทั้งผู้ประสบภัย 
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม  

 

ประเมินระยะเร่งด่วน : ด าเนินการทันที 
เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลงเป็นการระบุมูลค่า
ความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทาง
สังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุ
อุปกรณ์  ที่ จ ะต้ อง ใช้ ในการให้ค วาม
ช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้จ าเป็น
จะต้ อ ง ใช้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในแต่ ละสาขา
ด าเนินการประเมินความเสียหายและความ 
ต้องการในแต่ละด้าน 

ตารางที่ 4 – 3 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสยีหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
ที่มา: คัดลอกจากต้นแบบแผนปฏบิัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2561  

4.2.2.2 แนวทางการปฏิบัติในการรับ - จ่ายส่ิงของบริจาค 
หากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยให้ด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

4.2.2.2.1 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการรับบริจาค 
1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาค และการให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาค

สิ่งของเหลือใช้ของศูนย์รับบริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547 
3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  

พ.ศ. 2544 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน 

ที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526  
4.2.2.2.2 แนวทางปฏิบัติ 

1) จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานที่
เก็บรักษาสิ่งของบริจาค 
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2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนดระเบียบ การเก็บรักษาเงินบริจาคและสิ่งของบริจาค สถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค  
และวิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย
อย่างเสมอภาค 

3) จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุม
ระบบข้อมูลในการบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้ งศูนย์รับบริจา ค 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หากบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใด  ๆ  
จากกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล หน่วยงาน  
หรือองค์กรนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาค 
 
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในระยะหลังเกิดสาธารณภัย 

4.3.1 การฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
การฟ้ืนฟูเป็นการด าเนินการที่ให้ความส าคัญกับการจัดการหลังสาธารณภัยผ่านพ้นไป 

เพ่ือท าให้พื้นที่ประสบสาธารณภัยกลับคืนสู่สภาพปกติท้ังโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ความเป็นอยู่
และกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของประชาชนกลับสู่สภาวะปกติที่ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การให้ผู้ประสบภัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และการพิจารณา
ความเสี่ยงต่อภัยในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่ ขณะเดียวกันการฟ้ืนฟูภายหลังสาธารณภัย 
ยังให้ความส าคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยในด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ในแง่ของคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ รวมถึงด้านคุณภาพชีวิต ในส่วนของกรอบการฟื้นฟูนั้นแบ่งเป็นสามระยะ ประกอบไปด้วย  

ระยะที่หนึ่ง การด าเนินการฟ้ืนฟูระยะสั้น ที่ ให้ความส าคัญกับการด าเนินการที่ต่อเนื่อง 
จากการค้นหา การบรรเทาทุกข์ และการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินได้สิ้นสุดลง เพ่ือตอบสนองต่อความจ าเป็น  
ในระยะเร่งด่วน โดยการด าเนินการในระยะนี้ยังให้ความส าคัญกับการประเมินความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ  

ระยะที่สอง การด าเนินการฟ้ืนฟูระยะกลาง ให้ความส าคัญกับการประสานและสนับสนุน
ชุมชนที่ประสบภัย ฟ้ืนฟูหรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย 

ระยะที่สาม การด าเนินการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการที่ให้ความส าคัญกับ 
การกลับคืนสู่สภาวะปกติหรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  

การฟ้ืนฟูหลังสาธารณภัยผ่านพ้นไปในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการสร้างคืนใหม่ให้
เหมือนเดิม และการสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม (build back better) ซึ่งเป็นไปตามการลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยศึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญภายใต้กรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2573 ประกอบด้วยการฟ้ืนฟูในเชิงโครงสร้างด้วยการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟ้ืน
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สภาพ (rehabilitation) ทั้งนี้เพ่ือให้การฟ้ืนฟูเป็นไปอย่างมีแนวทางที่ยั่งยืน ภายหลังการเกิดสาธารณภัย 
จึงควรมีการประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้น (แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, พ.ศ. 2558: 89 – 90) 

 
 

4.3.1.1 การซ่อมสร้าง (Reconstruction) 
การซ่อมสร้าง (Reconstruction) หมายถึง การฟ้ืนฟูโครงสร้างและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับมาสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ดังเดิม เช่น การซ่อมแซม
อาคารบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย ความสะดวกเบื้องต้น 

4.3.1.2 การฟื้นสภาพ (Rehabilitation) 
การฟ้ืนสภาพ หมายถึง การจัดการความเสียหายหรือผลที่เกิดจากสาธารณภัย 

เพ่ือพลิกฟ้ืนสภาวะการด ารงชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยให้กลับคืนสู่สภาพที่เป็นอยู่
ก่อนหน้านี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผู้ได้รับผลกระทบ
ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น เช่น การดูแล 
สภาพแวดล้อมและสุขอนามัย การให้ค าปรึกษาทางจิตสังคม (psychosocial) การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและการเยียวยา
ทางการเงิน ในส่วนของการฟ้ืนสภาพมีขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อ้างความตามต้นแบบแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560: 48 - 53) ดังนี้ 

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
4.3.1.3 การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 

กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบ  
จากความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น  
ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดท า
ฐานข้อมูล การส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการส ารวจความเสียหายต่อสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานของชุมชน การส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์ 
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 
ควรค านึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ (ส าหรับแนวทาง 
การปฏิบัติโปรดดูในแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

4.3.1.4 การฟื้นฟูระยะสั้น 
การด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง  

เพ่ือสนองความต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะ
เร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย 
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ซ้ าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการ
สาธารณะ โดยให้ความส าคัญกับการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 

 
 

4.3.1.5 การฟื้นฟูระยะกลาง 
การด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชนที่ประสบภัย ฟ้ืนฟู 

หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพร่างกาย 
จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย ที่ให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

4.3.1.6 การฟื้นฟู ระยะยาว 
การด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลางซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี 

นับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย ให้สามารถรองรับสาธารณภัย 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 
เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 
กับชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับอย่างรวดเร็ว  และด าเนินการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่
อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่ โดยการคืนสภาพอย่างรวดเร็วเป็นการชั่วคราวนั้นสามารถท าได้ 
หากแต่การซ่อมสร้างจะต้องเป็นการซ่อมสร้างที่ดีขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือต้องมีการตระหนักถึงความเสี่ยงเดิม  
และความเสี่ยงใหม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์การซ่อมสร้างให้สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าว หรือความเสี่ยงใหม่ได้เลย 

4.3.1.7 การฟื้นฟูในด้านต่าง ๆ  
การด าเนินการในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยครอบคลุมถึง 
4.3.1.7.1 การฟื้นฟูสุขภาพผู้ประสบภัย 

การฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายภาพให้แก่ผู้ประสบภัย ด้วยการตรวจ
รักษา ปูองกันและควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย  
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 

4.3.1.7.2 การฟื้นฟูที่อยู่อาศัย 
การฟ้ืนฟูบูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่ถูกท าลายและได้รับ 

ความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร โดยมุ่งแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย หลังการเกิดสาธารณภัย  
เพ่ือปูองกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น ในกรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ 

4.3.1.7.3 การฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
ก าหนดแนวทางในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพ้ืนที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ให้ท าการขนย้ายขยะมูลฝอย และวางแผนในการรักษาปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม 
 
 
4.4 บทเรียนการปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

4.4.1 มหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 
มหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 อุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 70 ปี ที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยตั้งแต่ช่วง

เดือนกรกฎาคม จนมีการปิดสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุส าคัญ
ที่เป็นผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่เขตร้อนท าให้ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้รับอิทธิพล  
จากลมมรสุมและหย่อมความกดอากาศที่พาดผ่าน กอปรกับในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก
พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่หรือพัดผ่านประเทศไทยจ านวน 5 ลูก ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
ประกอบไปด้วย พายุโซนร้อนไหหม่า พายุโซนร้อนนกเตน พายุโซนร้อนไห่ถาง อิทธิพลจากพายุไต้ฝุุนเนสาด 
และพายุโซนร้อนนาลแก ท าให้ปริมาณฝนตกสะสมในช่วงวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 อยู่ที่ 
1,822.4 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี ถึงร้อยละ 28 และหากนับเฉพาะภาคเหนือจะสูงกว่าค่าปกติ
ถึงร้อยละ 42 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554: 2) จากปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้หลายพ้ืนที่ในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ประสบอุทกภัยตั้งแต่ห้วงเดือนมิถุนายนและด้วยปริมาณน้ า
สะสมที่มีปริมาณมาก ส่งผลให้ทางไหลของน้ าตามธรรมชาติไม่สามารถรองรับได้ จึงเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่
การเกษตรและพ้ืนที่อุตสาหกรรม และมวลน้ าจากภาคเหนือที่ไหลลงมาเข้าท่วมบริเวณภาคกลางโดยเฉพาะ
จังหวัดในแถบลุ่มน้ าเจ้าพระยาและมีความรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวันของประชาชน การหยุดชะงักในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม ผลกระทบในภาคการเกษตร 
อุทกภัยในครั้งนี้ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยพบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบ
กว่า 12.8 ล้านคน สร้างความเสียหายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.44 ล้านล้านบาท  

การด าเนินการก่อนเกิดภัย ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณ
ภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น มีการออกแบบกลไกที่เป็นระบบ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องที่ชัดเจนซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และภายหลังได้มี
การจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนหลักในการ
ปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553 – 2562 ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัยในทุกขั้นตอน หากพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยในระดับชาตินั้น 
ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภัยผ่านการประกาศใช้กฎหมาย แผนการปฏิบัติ 
ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ โดยเฉพาะภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แต่อุทกภัยในครั้งนี้เปรียบเสมือนบททดสอบส าคัญของกลไก 
ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย และการปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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แม้ว่าจะมีการจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยและดินโคลนถล่ม มีการฝึกซักซ้อมรับมือหากเกิดสาธารณภัย 
แต่อุทกภัยในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเกิดภัยที่ขาดการประเมินความเสี่ยง 
ที่รอบคอบและเพียงพอ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยประสบกับอุทกภัย
ขนาดใหญ่เช่นนี้มาก่อน ท าให้การประเมินความเสี่ยงไม่ได้ค านึงถึงโอกาสที่บางพ้ืนที่อย่างกรุงเทพมหานคร 
จะประสบอุทกภัย ขาดการคาดการณ์ล่วงหน้าและการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการประเมินความเสี่ยงจากภัย  
และผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้การจัดการอุทกภัยในครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในแบบเฉพาะหน้า นอกจากนี้ยังมี
ข้อจ ากัดในระเบียบต่าง ๆ ที่ขาดความคล่องตัวในการเบิกใช้งบประมาณส าหรับการเตรียมความพร้อมรับมือ 
สาธารณภัย  

ในขั้นตอนการจัดการในภาวะฉุกเฉินระหว่างเกิดสาธารณภัย ขั้นตอนนี้สะท้อนให้เห็น
ปัญหาหลากหลายด้านที่ท าให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินมีข้อจ ากัดและไม่สามารถด าเนิ นการได้อย่าง 
ที่ควรจะเป็น โดยพบว่าปัญหาส าคัญในการจัดการมหาอุทกภัยในครั้งนี้  

ประการที่หนึ่ง การน าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาใช้เป็น
กฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยและมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ขึ้นเพ่ือ
ท าหน้าที่ในการก าหนดทิศทางการท างาน การจัดการในภาวะฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือประชาชน  
แต่ปัญหาที่ เกิดขึ้น ในทางปฏิบัติกลับพบว่า หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องไม่คุ้นชิน  
กับการด าเนินการภายใต้โครงสร้างใหม่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็นการเฉพาะท าให้การจัดการสถานการณ์
ขาดความเป็นเอกภาพ ขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(ศปภ.) ที่ตั้งข้ึนเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการรับมือและตอบสนองต่ออุทกภัยในการก าหนดแนวทางและทิศทาง
ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกลับไม่สามารถที่จะสั่งการ ประสานงานหรือสื่อสารการท างาน
ได้ชัดเจน ท าให้การท างานเป็นไปในลักษณะที่ไร้ทิศทาง  

ประการที่สอง ปัญหาการท างานที่ขาดการบูรณาการหรือประสานงานอย่างเป็นเอกภาพ
ระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ในพ้ืนที่ประสบภัย การจัดการมหาอุทกภัยในครั้งนี้ของประเทศไทยมีการระดมสรรพ
ก าลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ผู้ เชี่ยวชาญ ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการจัดการมหาอุทกภัย  
โดยมีหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 1,115 หน่วยงานและบางหน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
โดยไม่มีการประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) สภาพการท างานเช่นนี้ท าให้
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินที่มีเวลาค่อนข้างจ ากัดเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า 
ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี และท าให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากล าบาก ในบางพ้ืนที่ได้รับ 
ความช่วยเหลือจนเกินความจ าเป็น ขณะที่บางพ้ืนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ  

ประการที่สาม ปัญหาการท างานที่ต่างเปูาหมายระหว่างศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย (ศปภ.) ที่มุ่งจัดการสาธารณภัยในภาพรวม ขณะที่กรุงเทพมหานครที่ให้ความส าคัญกับการรักษาพ้ืนที่ 
หรือนักการเมืองหรือผู้แทนทางการเมืองในบางพ้ืนที่ก็ให้ความส าคัญกับการรักษาพ้ืนที่หรือปูองกันไม่ให้พ้ืนที่
ของตนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้  ลักษณะดังกล่าวยิ่งชี้ให้เห็นปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพ 
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ในการจัดการสาธารณภัยในภาพรวมที่ในท้ายที่สุดแล้วในทางปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(ศปภ.) ไม่สามารถท่ีจะสั่งการหรือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนได้  

ประการที่สี่ ปัญหาการสื่อสารในภาวะวิกฤติ การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ขาดการให้ข้อมูล 
ที่เป็นเอกภาพสร้างความสับสนให้แก่ประชาชนและหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันพฤติกรรมการรับรู้ 
ของประชาชนที่มีท้ังเชื่อ ไม่เชื่อและไม่แน่ใจว่ากรุงเทพมหานครและพ้ืนที่โดยรอบจะเกิดอุทกภัยท าให้ขาดการ
เตรียมความพร้อมที่ถี่ถ้วนที่ในที่สุดแล้วประชาชนจ านวนมากในหลายพ้ืนที่กลายเป็นผู้ประสบภัย ในอีกทาง
หนึ่งปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนและขาดความเป็นเอกภาพในภาวะวิกฤติท าให้หน่วยงานปฏิบัติ 
ในพ้ืนที่เกิดความสับสน ท าให้การจัดการปัญหาเฉพาะหน้าที่ในขณะนั้นเป็นการจัดการในลักษณะวิ่งตาม
สถานการณ์เป็นไปด้วยความยากล าบาก ขณะเดียวกันก็มีข่าวลือในลักษณะต่าง ๆ ในภาวะวิกฤติ 
ท าให้ประชาชนที่อยู่ในความสับสนอยู่แล้วเกิดความไม่มั่นใจในการจัดการภาวะฉุกเฉินของภาครัฐ และในบาง
พ้ืนที่เกิดการกระทบกระท่ังระหว่างกัน 

ประการที่ห้า ปัญหาการตัดสินใจในการจัดการภาวะวิกฤติที่ขาดความเป็นเอกภาพ 
ในการตัดสินใจและสั่งการ โดยปัญหานี้เป็นผลพวงมาจากการน าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาใช้ในการจัดการสาธารณภัย ขณะเดียวมีการตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาท าหน้าที่ในการ
จัดการและก าหนดทิศทาง คือ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) โดยมีการระดมข้าราชการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้ามาให้ข้อมูลและระดมความเห็นในการรับมือ
และจัดการสถานการณ์ในครั้งนี้ ในทางปฏิบัติภายใต้โครงสร้างหน่วยงานใหม่ที่กลไกการจัดการสาธารณภัย 
ในระดับพ้ืนที่ไม่คุ้นชิน อีกทั้งมีตัวแสดงจ านวนมากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์การ
สาธารณะอ่ืน ๆ รวมทั้งนักการเมืองในพ้ืนที่ ได้เข้ามามีบทบาทในการรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้  
แต่ปัญหาใหญ่ คือ ต่างฝุายต่างท างานโดยขาดการประสานการปฏิบัติระหว่างกันที่ชัดเจน ขณะที่การตัดสินใจ
เป็นผลมาจากการเลือกทางเลือกของผู้มีอ านาจ ในส่วนของการปฏิบัติในพ้ืนที่ได้เกิดสภาพปัญหาที่เกิดจากการ
ท างานทั้งแบบที่เป็นค าสั่งหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นทางการที่ท าตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ  
จากส่วนกลาง และการท างานที่ ค าสั่ งหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ไม่ เป็นทางการ โดยจะเห็นบทบาท 
ของนักการเมืองในพ้ืนที่ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกลไกการท างานในระดับพ้ืนที่ ท าให้ภาพที่ ปรากฏออกมา 
ในบางพ้ืนที่นั้นมีลักษณะการท างานที่แตกกระจายขาดความเป็นเอกภาพ การท างานไร้ทิศทาง  

ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวท าให้การบริหารจัดการอุทกภัยในครั้งนี้มีลักษณะการท างาน 
ที่ไร้ทิศทาง ขาดความเป็นเอกภาพจากลักษณะการท างานแบบแตกกระจาย ขาดการสื่อสารอย่างเป็นระบบ 
และสภาพปัญหาการตัดสินใจในการสั่งการจนในท้ายที่สุดมีการน าพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มาใช้เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีใช้อ านาจในการสั่งการให้ด าเนินการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือให้การบัญชาการสถานการณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ทวิดา กมลเวชช, 2554) 

ในขั้นตอนการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ รัฐบาลได้มีการก าหนด
วงเงินในปีงบประมาณพ.ศ. 2555 กว่า 1.2 แสนล้านบาทในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยและการให้ 
ความช่วยเหลือประชาชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิต ขณะเดียวกันได้จัดส่งทีมแพทย์
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พยาบาลในการตรวจสุขภาพประชาชน บูรณะโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กลับมาใช้
งานได้ตามปกต ิ

มหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ถือเป็นบทเรียนส าคัญในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 
เนื่องจาก มหาอุทกภัยครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุก
ขั้นตอนของวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยในขั้นตอนแรก การปฏิบัติการก่อนเกิดภัยที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรมีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ในการ
คาดการณ์ล่วงหน้าและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันจากบทเรียนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึง 
การท างานที่ขาดทิศทางหรื อเปู าหมายในทางปฏิบัติที่ ชัด เจนขาดการวางแผนอย่าง เป็นระบบ  
และไม่มีการจัดท าแผนเผชิญเหตุในระดับพ้ืนที่ ท าให้เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นการรับมือสถานการณ์จึงเป็นการ
วิ่งตามสถานการณ์มากกว่าการจัดการได้อย่างทันท่วงที ในขั้นตอนที่สอง การจัดการในภาวะฉุกเฉินระหว่าง
เกิดสาธารณภัย บทเรียนจากอุทกภัยในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นปัญหาส าคัญของการน าพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาใช้แทนพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
ท าให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การสั่งการและการประสานงานระหว่างกันขาดความเป็นเอกภาพ 
ไร้ทิศทาง การท างานเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท า ท าให้การจัดการสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินท าได้
ยากล าบากมากข้ึน ในขั้นที่ 3 การฟ้ืนฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย มีการจัดหน่วยแพทย์ออกตรวจประชาชน
และส่งจิตแพทย์ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ออกวงเงินและมาตรการต่าง ๆ  
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

4.4.2 ถ้ าหลวง: ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทีมนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนหมูปุาอะคาเดมี 
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทีมนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนหมูปุาอะคาเดมี  ภารกิจการกู้ภัย 

ที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหนึ่งในภารกิจที่ยากที่สุดของโลกที่เป็นผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่
และสภาพแวดล้อมภายในถ้ า ท าให้ปฏิบัติการครั้งนี้ใช้เวลาถึง 17 วัน ก่อนที่จะน าตัวผู้ประสบเหตุทั้ง 13 คน
ออกจากถ้ า โดยปฏิบัติการณ์ในครั้งนี้เริ่มต้นในช่วงเวลา 22.00 น. ของคืนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ภายหลังจากเจ้าหน้าที่วนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวพลัดหลงภายในถ้ า  
โดยปฏิบัติการครั้งนี้ด าเนินจนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ภายหลังจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  
ผู้บัญชาการศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (ศอร.) แถลงปิด 
ศูนย์อ านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน โดยปฏิบัติการในครั้งนี้มีหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมและสนับสนุนภารกิจในการกู้ภัยในครั้งนี้กว่า 271 หน่วยงาน และการช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
อีก 7 ประเทศ  

ส าหรับการค้นหาและกู้ภัยทีมนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนหมูปุาอะคาเดมี ภายหลังการรับแจ้ง 
ของเจ้าหน้าที่และการด าเนินการค้นหาของทีมกู้ภัยในพ้ืนที่โดยทีมกู้ภัยของมูลนิธิสยามรวมใจแม่สาย และศูนย์วิทยุ 
191 สภ. แม่สาย ได้ด าเนินการค้นหาในเบื้องต้น แต่ด้วยสภาพของพ้ืนที่ภายในถ้ าที่เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาท าให้
ทีมกู้ภัยที่เข้าไปชุดแรกต้องถอนก าลังออกมาจากระดับน้ าที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยการค้นหายังคงด าเนินการต่อไป 
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โดยทีมกู้ภัยในพ้ืนที่ ต่อมาในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  
ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าร่วมกับปลัดอ าเภอและนายอ าเภอแม่สายเพ่ือบัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนที่ 
และมีการวางแผนในการขอก าลังสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีเครื่องมือและมีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ 
โดยมีการประสานการติดต่อไปยังหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเพ่ือขอหน่วยท าลายใต้น้ าจู่โจม 
ห้มาร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ ขณะเดียวกันได้มีการระดมก าลังและทรัพยากรจากส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด
เชียงรายและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ ทั้งหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ หน่วยงาน
จากส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเชิงเทคนิคที่มีเครื่องมือเฉพาะ องค์กรสาธารณกุศล ทีมแพทย์
และพยาบาล  ตลอดจนอาสาสมั ครและประชาชนที่ เ ข้ า มา ร่ วม ในการอ านวยความสะดวก 
ในปฏิบัติการในครั้งนี้ ปฏิบัติการในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้าไปร่วม
ปฏิบัติการ โดยมีเปูาหมายเดียวกัน คือ การช่วยเหลือและกู้ภัยทีมนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนหมูปุาอะคาเดมี 13 คน  

บทเรียนส าคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉินในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทีมนักฟุตบอล 
และผู้ฝึกสอนหมูปุาอะคาเดมี คือ การปฏิบัติการภายใต้พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550 และการด าเนินการรวมถึงกลไกการจัดการสาธารณภัยภายใต้แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ปฏิบัติการในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่ให้คว ามส าคัญกับการด าเนินการ 
ในขั้นตอนระหว่างเกิดภัย กล่าวคือในขั้นตอนของการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ภายหลังการรับแจ้งว่า  
มีทีมนักท่องเที่ยวพลัดหลงภายในถ้ า การปฏิบัติการในช่วงแรกเป็นการจัดการสาธารณภัยในระดับที่ 1  
ที่การจัดการด าเนินการภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ โดยมีการระดมเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัย
ในพ้ืนที่เข้าสู่พ้ืนที่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน แต่ด้วยสภาพของพ้ืนที่ที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการค้นหา ระดับน้ าภายในถ้ าที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้มีการถอนทีมกู้ภัยออกจากพ้ืนที่ค้นหาเพ่ือความปลอดภัย
และเป็นไปตามกฎการกู้ภัยที่จะต้องไม่ เ พ่ิมผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายจากการกู้ภัย ต่อมา  
เมื่อสถานการณ์มีความยากล าบากและมีความซับซ้อนสูง จนน าไปสู่การจัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้า 
โดยมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วม 
ในปฏิบัติการครั้งนีอ้ย่างชัดเจน ระดมเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่าง ๆ และทรัพยากรเข้าสู่พ้ืนที่ประสบเหตุ 

ในส่วนของปฏิบัติการกู้ภัยจะเห็นได้ว่าภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวั ด
เชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้มีการประเมินความเสี่ยงในการกู้ภัย ประเมินทางเลือกที่มีอยู่โดยใช้
ข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งข้อมูลเชิงเทคนิคและข้อมูลสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให้
การกู้ภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการศึกษาและท าความเข้าใจ
ลักษณะสภาพของพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแก่ทีมกู้ภัย ขณะเดียวกันก็มีการระดมผู้เชี่ยวชาญ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมในปฏิบัติการในการค้นหาและกู้ภัย ในส่วนของการบัญชาการเหตุการณ์
ตามกลไกของแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ได้ก าหนดให้สาธารณภัยระดับที่ 2 ในเขตจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ เพ่ือให้การสั่งการ ควบคุมและการก ากับดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความเป็นเอกภาพ  
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าภารกิจกู้ภัยในครั้งนี้มีทิศทางการท างานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน 



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                       79 
 

 

และมีการติดต่อประสานงานและชี้แจงการปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปฏิบัติการในครั้งนี้  
เป็นการสนธิก าลังหลายฝุายทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ หน่วยทหาร ทีมกู้ภัย 
อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน ท าให้การชี้แจงการท างานร่วมกันเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการก ากับการท างาน
ของตัวแสดงต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และมีจ านวนมาก นอกจากนี้ปฏิบัติการในครั้งนี้ได้มีการชี้แจงข้อมูล
ข่าวสารซึ่งเป็นการสื่อสารในภาวะวิกฤติโดยจัดให้มีการแถลงข่าวของผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่มีการชี้แจง 
การท างานและขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ให้แก่สื่อมวลชนและเป็นการชี้แจงและท าความเข้าใจแก่ประชาชน 
(รายงานสถานการณ์สาธารณภัยประจ าวันที่ 25 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

ในส่วนของการฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบนั้น ได้มีการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 
ของทีมนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนหมูปุาอะคาเดมี มีการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ การให้ความช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรที่อ านวยความสะดวกในการระบายน้ าและการชดเชยความเสียหาย นอกจากนี้ยังมีการวางแผน  
ในการก าหนดแนวทางฟ้ืนฟูระบบนิเวศบริเวณโดยรอบพื้นท่ีกู้ภัยถ้าหลวงขุนน้ านางนอน 

ส าหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นปฏิบัติการแห่งความหวังที่หลายคนต่างเฝูารอความส าเร็จ  
ในการกู้ภัยและช่วยชีวิตทีมนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนหมูปุาอะคาเดมี แต่หากพิจารณาในแง่ของการจัดการ 
ในภาวะฉุกเฉินของปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า กลไกการจัดการสาธารณภัยที่มีอยู่สามารถท างาน  
ได้อย่างเป็นระบบภายใต้ขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินและการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ
ของภาคส่วนต่าง ๆ และส่วนส าคัญ คือ ภาวะผู้น าของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการ
เหตุการณ์มีส่วนส าคัญในการก ากับทิศทางการท างานของหน่วยงานกว่า 271 หน่วยงาน และความช่วยเหลือ
จาก 7 ประเทศ การวางแผนที่เป็นระบบ การประเมินสถานการณ์รอบด้าน การคาดการณ์ทางเลือก  
และผลลัพธ์ที่ เป็นไปได้ การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเชิงเทคนิคจากผู้ เชี่ยวช าญและข้อมูลของพ้ืนที่  
ท าให้ผลลัพธ์ของปฏิบัติการในครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนที่ส าคัญในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย  
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บทที่ 5 มาตรฐานการจัดการสาธารณภัยเฉพาะภัย 

 5.1 อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
5.2 ภัยแล้ง 
5.3 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
5.4 สึนาม ิ
5.5 วาตภัย 
5.6 อัคคีภัย 
5.7 ไฟปุาและหมอกควัน 
5.8 ภัยจากการคมนาคม 
5.9 ภัยจากโรคระบาด 
5.10 สาธารณภัยในลักษณะอ่ืน ๆ  

 

 
 บทที่ 5 มาตรฐานการจัดการสาธารณภัยเฉพาะภัย อธิบายครอบคลุมถึงสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีสาเหตุส าคัญที่เอ้ือต่อการเกิดสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ในเขตร้อนชื้นและอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พาดผ่าน ขณะเดียวกันก็ได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผกผันที่เป็นผลมาจาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การแผ่วถางปุา  
การเผาวัชพืช ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการอุบัติขึ้นของสาธารณภัยในประเทศไทย  ส าหรับเนื้อหา 
และรายละเอียดในบทนี้ จะอธิบายถึงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม สึนามิ  
วาตภัย อัคคีภัย ไฟปุาและหมอกควัน ภัยจากการคมนาคม ภัยจากโรคระบาดและสาธารณภัยในลักษณะอ่ืน ๆ 
โดยให้ความส าคัญกับการอธิบายถึงลักษณะในภาพรวมของสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เกณฑ์หรือระดับ
ความรุนแรงของสาธารณภัยในแต่ละประเภท แผนที่เสี่ยงภัย รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติในวงจรการจัดการ
ความเสี่ยงสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและภายหลังสาธารณภัยผ่านพ้นไป  
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5.1 อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
อุทกภัย หมายถึง สาธารณภัยที่ก่อให้เกิดน้ าท่วมพ้ืนดินสูงกว่าระดับปกติ โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณ

น้ าฝนมากจนท าให้มีปริมาณน้ าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถ
การระบายน้ าของแม่น้ า ล าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ โดยการปิดกั้นการไหลของน้ า
ตามธรรมชาติ จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

ดินโคลนถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากมวลดินหรือหินไถลเลื่อนลงจากพ้ืนที่สูงสู่ พ้ืนที่ที่ต่ ากว่า  
โดยมีน้ าเป็นตัวกลาง ส าหรับอัตราการไถลเลื่อนขึ้นอยู่กับสภาพของมวลดิ นหรือหิน ความลาดชัน 
สภาพแวดล้อมและปริมาณน้ าฝน ในบางกรณีดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดท าให้เกิด 
การเคลื่อนตัวของมวลดินและหินบนภูเขาพัดพาต้นไม้ บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ได้รับความเสียหาย  
หรือพังทลาย ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

อุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมเป็นเวลานาน  
ท าให้น้ าปุาไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขังและน้ าล้นตลิ่ง อุทกภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ า  
ในทุกปีและส่งผลกระทบในหลายจังหวัดทั่วประเทศ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา 
และการเตรียมความพร้อมในการรับมือของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผนอุทกภัยของหน่วยงาน  
ในระดับพ้ืนที่ การจัดท าแผนเผชิญเหตุของจังหวัด ตลอดจนการปูองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบกับอุทกภัยบ่อยครั้ง หรือเป็นพ้ืนที่ประสบอุทกภัยซ้ าซาก 
ที่มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและเตรียมการเผชิญเหตุ แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐ ภาคส่วนต่าง ๆ  
ตลอดจนประชาชนจะตระหนักและให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือและอยู่ร่วมกับภัย  
แต่จากบทเรียนที่ผ่านมาหลายพ้ืนที่ยังคงเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือเป็นพ้ืนที่ประสบอุทกภัย
ซ้ าซาก ขณะเดียวกันจากแนวโน้มสาธารณภัยในรอบสิบปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่าอุทกภัยมีแนวโน้ม  
เพ่ิมสูงขึ้น สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

ในส่วนของดินโคลนถล่มหลายพื้นท่ีในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่ม
ซึ่งเป็นภัยต่อเนื่องที่ตามมาของอุทกภัย โดยดินโคลนถล่มมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ปริมาณน้ าฝนรายวันในพ้ืนที่มีปริมาณสูง ท าให้ดินชุ่มน้ าและมีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มมากขึ้น 
คือ พ้ืนที่บริเวณภูเขาหินแกรนิตที่มีศักยภาพในการดูดซึมน้ าต่ า และอาจก่อให้เกิดดินหรือหินเลื่อนไหล  
หรือถล่มลงมาสร้างความเสียหายให้กับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ ตลอดจนผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
ของประชาชน 
 ศูนย์วิจัยระบาดวิทยาด้านภัยพิบัติ (Centre for Research on the Epidemiology of Disaster: 
CRED) ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยชี้ให้เห็นว่าอุทกภัยเป็นสาธารณภัยที่สร้างความเสียหาย  
ต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดและเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดรองจากภัยแล้งในช่วง  
พ.ศ. 2443 - พ.ศ. 2556 ในส่วนของข้อมูลทางสถิติสาธารณภัยของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2558 พบว่า ในช่วงที่ผ่านมาอุทกภัยได้สร้างความเสียหาย 
ต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1.4 แสนล้านบาท และมีผู้เสียชีวิตถึง 4 ,220 คน และมีการใช้เงินทดรอง
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ราชการ ในช่วง พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2558 ไปแล้วกว่า 5.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นสาธารณภัยที่มีการใช้เงิน 
ทดรองราชการมากกว่าสาธารณภัยในทุกประเภทภัย (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559: 54 - 63)  
 อุทกภัยและดินโคลนถล่มของประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน  
ที่ส่งผลกระทบทั่วทุกภาคของประเทศไทย และในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนในภาคใต้ โดยมีสาเหตุ
ส าคัญมาจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่ตั้งอยู่เขตร้อนชื้นที่มีพายุเขตร้อนพัดผ่าน ประกอบกับมีลมมรสุม
พาดผ่าน หย่อมความกดอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดอุทกภัยขึ้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ  
ที่ก่อให้เกิดอุทกภัย เช่น ลักษณะของเมืองที่ขวางทางน้ า การตั้งบ้านเรือนในพ้ืนที่เสี่ยง ในส่วนของดินถล่ม  
ซึ่งเป็นภัยต่อเนื่องที่ตามมาของอุทกภัย มักเกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ที่ลาดเชิงเขาที่มีปริมาณน้ าฝน
สูงจากฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่และส่งผลให้มวลดินและหินภูเขาเคลื่อนตัวและถล่มลงมา  
 

5.1.1 ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย 
5.1.1.1 น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง 

น้ าท่วมขัง/น้ าล้นตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ าท่วมหรือสภาวะน้ าล้นตลิ่งที่เกิดขึ้น
เนื่องจากระบบระบายน้ าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการเกิดฝนตกหนัก  
ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ าและบริเวณชุมชนเมือง 
ใหญ่ ๆ น้ าท่วมขังส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้ าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน 

5.1.1.2 น้ าท่วมฉับพลัน 
น้ าท่วมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพ้ืนที่เนื่องจาก 

ฝนตกหนักในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ าหรือต้านน้ าต่ า หรืออาจเกิดจาก
สาเหตุอ่ืน ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ าพังทลาย น้ าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และมักเกิดขึ้น
ในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณ
ต้นน้ าที่อยู่ห่างออกไป การเกิดน้ าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะปูองกัน
และหลบหนีจึงมีน้อย 

5.1.2 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 
5.1.2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ เป็นผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

ของประเทศไทย 
5.1.2.1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ เป็นผลจากปรากฏการณ์

ลานีญา 
อิทธิพลจากปรากฏการณ์ลานีญาที่ก่อให้เกิดความผกผันของกระแส

ภูมิอากาศโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกท าให้สภาพอากาศของพ้ืนที่ผกผันไปจากเดิม  
โดยปรากฏการณ์ลานีญาส่งผลท าให้เกิดฝนตกหนาแน่นในประเทศไทย 
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5.1.2.1.2 ลมมรสุมและหย่อมความกดอากาศที่พาดผ่าน 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ตั้ งอยู่ ในเขตร้อนชื้น 

ท าให้มีลมมรสุมพาดผ่าน ประกอบไปด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย  
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ช่วงตุลาคม 
ถึงธันวาคม และมีร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และหย่อมความกดอากาศ
ต่ า ลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก น าไปสู่การเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

5.1.2.1.3 อิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อน 
พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน ไต้ฝุุน) ที่ส่งผลกระทบ 

ต่อประเทศไทย คือ พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ ที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน
และปลายฤดูร้อน จากการก่อตัวขึ้นของพายุเหนือทะเลที่มีอุณหภูมิปกคลุ มสูงกว่า 27 องศาเซลเซียส  
แนวละติจูดประมาณ 5 ถึง 20 องศาเหนือและใต้ และมีคาบเวลาเกิดค่อนข้างแน่นอนของแต่ละปี  

5.1.2.2 พฤติกรรมของมนุษย์ 
5.1.2.2.1 การตัดไม้ท าลายปุา 

การตัดไม้ท าลายปุาหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่เป็นผลจากพฤติกรรมมนุษย์ 
ในการบุกรุกพ้ืนที่ปุา แผ่วถางปุา ตลอดจนการตัดไม้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ท าให้พ้ืนที่ปุาไม้ในปัจจุบัน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวการรุกล้ าพ้ืนที่ปุาเพ่ือขยายพ้ืนที่ในการเพาะปลูก ขยายพ้ืนที่ในการอยู่อาศัย
ส่งผลให้พ้ืนที่ปุาในปัจจุบันลดลงและเสื่อมโทรม และในช่วงที่มีฝนตกหนักท าให้พ้ืนที่ปุาเหล่านี้จากเดิมที่ เคย
เป็นพ้ืนที่ดูดซับและชะลอน้ า กลับไม่สามารถที่จะกักเก็บหรือชะลอน้ าได้ จนก่อให้เกิดน้ าปุาไหลหลาก  
และอาจท าให้เกิดดินโคลนถล่มตามมา 

5.1.2.2.2 การทิ้งขยะลงในธารน้ าสาธารณะ 
การทิ้งขยะหรือสิ่งของต่าง ๆ ลงในล าน้ าสาธารณะท าให้เป็นอุปสรรค

หรือขัดขวางการไหลหรือการระบายของน้ า และลดศักยภาพในการระบายน้ าของคูคลอง ล ารางสาธารณะ 
หรือธารน้ าต่าง ๆ ในกรณีท่ีมีฝนตกหนักขยะหรือสิ่งปฏิกูลในน้ าต่าง ๆ จะขัดขวางการระบายน้ าท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  

5.1.2.2.3 การขยายตัวของเมืองและชุมชนเมือง 
การ พัฒนาและการขยายตั วของ เมื อ ง  ตลอดจนทึ่ อยู่ อ าศั ย 

และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในปัจจุบันกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุทกภัยและเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เมือง  
ในปัจจุบันกลายเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงต่อสาธารณภัยในหลากหลายลักษณะ เช่น ที่ตั้งของเมืองที่อยู่ในบริเวณ
พ้ืนที่แอ่งกระทะหรือตั้งอยู่บริเวณทางน้ าไหลผ่าน สิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่ได้มีการออกแบบ 
ให้สามารถระบายน้ าได้ก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่โครงสร้างพ้ืนฐานนั้นจะส่งผลต่อการระบายน้ าของเมือง 
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5.1.2.3 การบริหารจัดการน้ า 
ปัญหาในแง่ของการบริหารน้ าเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นจากปัญหาในการจัดสรร 

และการบริหารจัดน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงหน้าแล้งและการบริหารจัดการน้ าในช่วงน้ าหลาก  
เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัย ในปัจจุบันการบริหารจัดการน้ าถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา
ต่างให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยบทเรียนที่ส าคัญที่เป็นผลมาจากมหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 
ที่ปริมาณน้ าในเขื่อนมีปริมาณมาก เมื่อเกิดพายุเขตร้อนพัดผ่านหรือส่งอิทธิพลท าให้ปริมาณน้ าในเขื่อนที่มีอยู่
ไม่สามารถระบายได้ทันและเมื่อมีปริมาณน้ าไหลลงเขื่อนเกิดน้ าสะสมภายในเขื่อนในปริมาณมากต้องเร่ง
ระบายเพ่ือรักษาสภาพของเขื่อน อาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ท้ายน้ าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
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5.1.3 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย  

 
 

แผนภาพที่ 5 – 1 แสดงแผนที่อุทกภัยของประเทศไทย 
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5.1.4 พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม 

 
 

แผนภาพที่ 5 – 2 แสดงแผนที่ดินโคลนถล่มของประเทศไทย 
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5.1.5 เกณฑ์ความรุนแรงของอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
5.1.5.1 เกณฑ์ความรุนแรงของอุทกภัย 

 ประเภทข้อมูล เกณฑ์ความรุนแรง 
1. ปริมาณน้ าฝนช่วง 1 – 3 วัน มากกว่า 100 มิลลิเมตร 

  76 – 100    มิลลิเมตร 
   61 – 75     มิลลิเมตร 
    0 – 60     มิลลิเมตร 

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับสูง 
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง 
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่ า 
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้อย 

2. ความสูงจากระดับน้ าทะเล  0 – 100  เมตร 
101 – 300 เมตร 
305 – 500 เมตร 

มากกว่า 500 เมตร 

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับสูง 
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง 
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่ า 
พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยน้อย 

ตารางที่ 5 – 1 แสดงเกณฑ์ความรุนแรงของอุทกภัย 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

                                    อ้างถึงในมาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                       88 
 

 

 

5.1.5.2 เกณฑ์ความรุนแรงของดินโคลนถล่ม 
 

 ประเภทข้อมูล เกณฑ์ความรุนแรง 
1. ปริมาณน้ าฝนช่วง 1 – 3 วัน มากกว่า 100 มิลลิเมตร 

  76 – 100    มิลลิเมตร 
   61 – 75     มิลลิเมตร 
    0 – 60     มิลลิเมตร 

แผ่นดินถล่มรุนแรง 
แผ่นดินถล่มปานกลาง 
แผ่นดินถล่มเล็กน้อย 
ไม่เกิดแผ่นดินถล่ม 

2. ความลาดชัน มากกว่าร้อยละ 30 
ร้อยละ 16 -30 
ร้อยละ 6 – 15 
ร้อยละ 0 - 5   

แผ่นดินถล่มรุนแรง 
แผ่นดินถล่มปานกลาง 
แผ่นดินถล่มเล็กน้อย 
ไม่เกิดแผ่นดินถล่ม 

3. ข้อมูลทางธรณีวิทยา หินแกรนิต/หินอัคนีเนื้อหยาบ 
หินแปรของหินอัคนี/หินชั้น 

หินชั้น/หินอัคนีละเอียด 
ตะกอนน้ าพัดพา 

แผ่นดินถล่มรุนแรง 
แผ่นดินถล่มปานกลาง 
แผ่นดินถล่มเล็กน้อย 
ไม่เกิดแผ่นดินถล่ม 
 
 
 

4. พืชปกคลุมดิน พืชไร่ 
พืชสวนและไม้ยืนต้น 

ปุาไม้ (บนเขา) 
ข้าว 

แผ่นดินถล่มรุนแรง 
แผ่นดินถล่มปานกลาง 
แผ่นดินถล่มเล็กน้อย 
ไม่เกิดแผ่นดินถล่ม 

ตารางท่ี 5 – 2 แสดงเกณฑ์ความรุนแรงของอุทกภัย 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                          อ้างถึงในมาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2548 
 

5.1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
5.1.6.1 การประเมินความเสี่ยง 

5.1.6.1.1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จั ดทีมส ารวจ พ้ืนที่ และประเมิน 
ความเสี่ ยงภัยในพ้ืนที่  พร้อมทั้ งจัดท าข้อมูลพ้ืนที่ เสี่ยงอุทกภัย 
และดินโคลนถล่มภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น 

5.1.6.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น 
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5.1.6.2 การปูองกันและลดผลกระทบ 
5.1.6.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าระบบคาดการณ์และเฝูาระวังภัย 

ส าหรับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแกป่ระชาชนล่วงหน้า  
5.1.6.2.2 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จั ดท า โคร งการ ในการปู อ งกั น 

และลดผลกระทบในบริเวณพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
5.1.6.3 การเตรียมความพร้อม 

5.1.6.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

5.1.6.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซักซ้อมขั้นตอนในการเผชิญเหตุ 

และการเตือนภัยล่วงหน้าให้พร้อมรับมือสถานการณ์ 

5.1.6.3.3 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจั ด เตรี ยมเครื่ องมือ  เครื่ องจั กร  
และอุปกรณ์ส าหรับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญ
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

5.1.6.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัย 
และดินโคลนถล่มโดยจัดให้มีการฝึกอบรม อปพร. เจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัคร และหน่วยกู้ภัยในเขตพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจภัย
อุทกภัยและโคลนถล่มและท าการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติและการเผชิญเหตุ 
เพ่ือให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ กู้ภัย 
เมื่อเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

5.1.6.3.5 การประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือกับ
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม เมื่อมีการคาดการณ์หรือมีการแจ้งเตือนภัย 

5.1.6.3.6 จัดเตรียมหน่วยบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.1.6.3.7 จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยประจ าต าบล (One Tambon-One Search 

and Rescue Team : OTOS) 
 

5.1.7 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 
5.1.7.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่อุทกภัย

และดินโคลนถล่ม โดยประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย  
5.1.7.2 จัดทีมส ารวจพ้ืนที่ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม พร้อมทั้งประเมิน

สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
5.1.7.3 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
5.1.7.4 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

พร้อมทั้งให้มีการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน 
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5.1.7.5 จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัย 
5.1.7.6 ก าหนดพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) เมื่อเกิดสาธารณภัยโดยใช้เป็น

พ้ืนที่ ในการจัด เก็บทรัพยากร เครื่องจักร เครื่ องมือด้ านสาธารณภัย 
และยานพาหนะ  

5.1.7.7 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
5.1.7.8 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ จัดระบบบริการ 
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูจิตใจของผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

5.1.7.9 จัดตั้ งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือประโยชน์ในขั้นตอนการค้นหา  กู้ภัย  
และด าเนินการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

5.1.7.10 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
แก่ประชาชน 

5.1.7.11 ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need 
Assessment : DANA) 

 
5.1.8 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 

5.1.8.1 การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร 

5.1.8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจจ านวนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ  
รวมถึงสัตว์เลี้ยง 

5.1.8.3 การรายงานติดตามประเมินผลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจ
พ้ืนที่ประสบภัยและเตรียมการในการฟ้ืนฟูในระยะแรก 

5.1.8.4 ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ประสบภัยด้วยการเร่ งซ่อมแซมพ้ืนที่ที่ ได้ รับความเสียหาย  
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ  ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ 

5.1.8.5 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ ทบทวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

5.1.8.6 จัดท าแผนฟ้ืนฟูภายหลังสาธารณภัยด้านคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ  
และจัดท าแผนฟ้ืนฟูความมั่นคงของมนุษย์  ทั้งด้านการมีงานท า คุณภาพชีวิต 
และสภาพจิตใจ 
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5.2 ภัยแล้ง 
ภัยแล้ง หมายถึง สาธารณภัยที่เกิดจากปริมาณฝนน้อยหรือฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน 

ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างท าให้น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ อ่างเก็บน้ ามีน้ าน้อยกว่าปกติท าให้เกิด 
การขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้หรือมีปริมาณน้ าน้อยกว่าความต้องการของคน พืช และสัตว์ สร้างความเสียหาย 
แก่ผลผลิตทางการเกษตร กระทบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของผู้คน นอกจากนี้ภัยแล้งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
ฝนที่ตกน้อยลงและส่วนหนึ่งเกิดจากฝนที่ตกนอกพ้ืนที่แหล่งกักเก็บน้ า รวมทั้งกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  
ที่มีการใช้น้ ามากขึ้น 

ภัยแล้งของประเทศไทยเกิดขึ้นในทุกปีจากภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน สร้างความเสียหาย
แก่พืชไร่ทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนที่ขาดแคลนน้ า 
ในการอุปโภค บริโภคในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน
ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการพิพาทในการใช้น้ าทั้งในภาคการเกษตรและการใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
นอกจากนี้ภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (ทวิดา กมลเวชช, 2555: 39) 

ศูนย์วิจัยระบาดวิทยาด้านภัยพิบัติ (Centre for Research on the Epidemiology of Disaster: 
CRED) ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยชี้ให้เห็นว่าภัยแล้งเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกัน
ในช่วง พ.ศ. 2443 - พ.ศ. 2556 กว่า 10 ล้านคน และเป็นสาธารณภัยที่ท าให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในเอเชีย 
ขณะเดียวกันข้อมูลทางสถิติสาธารณภัยของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วง พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2558 พบว่า ภัยแล้งสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างและก่อให้เกิดผลกระทบในหลาย
จังหวัดของประเทศไทย โดยในช่วงที่ผ่านมาภัยแล้งได้สร้างความเสียหายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแล้วกว่า  
1.8 หมื่นล้านบาท และมีการใช้เงินทดรองราชการ ในช่วง พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2558 ถึง 1.4 หมื่นล้านบาท  
จากข้อมูลทางสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าภัยแล้งเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและท าให้มีผู้เสียชีวิต
มากกว่าสาธารณภัยประเภทอ่ืน ๆ ห้วงรอบศตวรรษที่ผ่านมาในเอเชีย ขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบใน
หลายจังหวัด สร้างความเสียหายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ทรัพย์สิน  
ของประชาชน ตลอดจนผลกระทบต่อภาคการเกษตร สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (กรมปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย, 2559: 54 - 63) 

ส าหรับภัยแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นในสองช่วงระยะเวลา ช่วงที่หนึ่ง คือ ภัยแล้ง 
ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ หรือช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องมาถึงฤดูร้อน ท าให้พ้ืนที่บริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก เกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงที่สอง คือ 
ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่สองนี้เกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วง 
ที่เกิดขึ้นในบางบริเวณ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันปัญหาภัยแล้งอาจมีช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อน หรือมีระยะเวลา
ยาวนานมากขึ้นจากผลพวงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท าให้ฤดูกาลเกิดการผันแปรไปจากเดิม 
(สวีณา พลพืชน์, 2548: 1)  
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5.2.1 ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง 
5.2.1.1 ฝนแล้ง  

ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝนในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งตามปกติ 
ควรจะต้องมีฝน โดยขึ้นอยู่กับสถานที่หรือฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ ด้วย โดยฝนแล้งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ภาวะฝนแล้ง
อย่างเบา ภาวะฝนแล้งปานกลางและภาวะฝนแล้งอย่างรุนแรง 

ฝนแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา หมายถึง สภาวะที่มีฝนน้อยหรือไม่มีฝนเลยในช่วงเวลาหนึ่ง 
ซึ่งตามปกติควรจะต้องมีฝน โดยขึ้นอยู่กับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ ด้วย 

 ฝนแล้งด้านอุทกวิทยา หมายถึง สภาวะที่ระดับน้ าผิวดินและใต้ดินลดลง  
หรือน้ าในแม่น้ า ล าคลองลดลง 

 ฝนแล้งด้านการเกษตร หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน้ าของพืช 
 ฝนแล้งด้านเศรษฐศาสตร์ หมายถึง สภาวะการขาดแคลนน้ า ซึ่งมีผลกระทบ 

ต่อสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาค 
5.2.1.2 ฝนทิ้งช่วง 

ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน
ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือ เดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 

5.2.1.3 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง  
 

ภาค/เดือน ภาคเหนือ ภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง 
 

ภาค
ตะวันออก 

ภาคใต ้
ฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก 

มกราคม      ฝนแล้ง 
กุมภาพันธ์  ฝนแล้ง ฝนแล้ง   ฝนแล้ง 
มีนาคม ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง 
เมษายน ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง ฝนแล้ง  ฝนแล้ง 
พฤษภาคม      ฝนแล้ง 
มิถุนายน ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง   
กรกฎาคม ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง ฝนทิ้งช่วง   

ตารางท่ี 5 – 3 แสดงพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 
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5.2.2 สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง 
5.2.2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.2.2.1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นและเป็นพ้ืนที่

ที่ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ก่อให้เกิดความผกผันของกระแสภูมิอากาศโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตร
เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกท าให้สภาพอากาศของพ้ืนที่ผกผันไปจากเดิม โดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลท าให้
อุณหภูมิของประเทศไทยสูงขึ้น จนท าให้เกิดภาวะภัยแล้งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
ผืนดินมีความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่ท าให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือเกิดปัญหาฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง  

5.2.2.1.2 ความเสื่อมโทรมของปุาต้นน้ าและแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  
การขยายตัวของเมืองและการใช้ทรัพยากรที่เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน 

ส่งผลให้มีการรุกล้ าพ้ืนที่ปุาหรือการตัดไม้เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ท าให้พ้ืนที่ปุาถูกท าลาย ขาดพ้ืนที่ดูดซับ  
และชลอน้ าบริเวณปุาต้นน้ า ส่งผลต่อปริมาณน้ าที่ลดลงในแหล่งน้ าทางธรรมชาติซึ่งสวนทางกับความต้องการ
ใช้น้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้แหล่งน้ าทางธรรมชาติที่มีอยู่ถูกละเลยหรือไม่ได้รับการฟ้ืนฟู  
ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขินหรือเสื่อมโทรมลง เมื่อภัยแล้งเกิดขึ้นท าให้ขาดแคลนน้ าส าหรับพ้ืนที่ ทางการเกษตร  
การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

5.2.2.2 พฤติกรรมของมนุษย์ 
5.2.2.2.1 การใช้น้ า 

การขยายตัวของเมือง ภาคอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ 
ส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้น้ าเพิ่มมากข้ึน ส าหรับการใช้น้ าในประเทศไทยมีการใช้น้ าอย่างน้อย 5 ด้าน 
คือ การใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค การใช้น้ าเพ่ือการเกษตร การชลประทานและการปศุสัตว์ การใช้น้ า  
ในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้น้ าในส่วนดังกล่าวนั้นถือเป็นสัดส่วนการใช้น้ าในปริมาณสูงมากของคนไทย 
นอกจากนี้ ยั งมีการใช้น้ า ในการผลิตไฟฟูาและการใช้น้ า เ พ่ือรักษาความสมดุลของระ บบนิ เวศ 
และสภาพแวดล้อมท้ายน้ า อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดภัยแล้งขึ้นท าให้ปริมาณน้ ากักเก็บตามแหล่งน้ าตามธรรมชาติ
และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ ามีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการใช้น้ าเพื่อการเกษตร  

5.2.2.2.2 ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
หนึ่ งในปัญหาส าคัญที่ เป็นผลมาจากการใช้น้ าทั้งจากครัวเรือน  

ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ที่มีการปล่อยน้ าเสีย น้ าทิ้งลงสู่แม่น้ า ล าคลองหรือล ารางสาธารณะ  
ท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสียตามแหล่งน้ าทางธรรมชาติ ท าให้ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ในการอุปโภคได้  
และอาจส่งผลให้มีการปล่อยน้ าจากอ่างเก็บน้ าหรือเขื่อนมาผลักดันน้ าเสียท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ า 
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5.2.2.3 การบริหารจัดการน้ า 
ความต้องการในการใช้น้ าในครัวเรือน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการใช้น้ า

เพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันปัญหาในการบริหารจัดการน้ าของประเทศไทยขาดความเป็นเอกภาพ 
ขาดการบริหารทรัพยากรน้ าที่ดีและส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าดื่ม น้ าใช้ ขณะที่ภารกิจหลัก ๆ  
ของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหาภัยแล้งคือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบปีต่อปีหรือการแก้ปัญหา 
เป็นครั้งคราวมากกว่าการวางแผนและการจัดระบบการบริหารทรัพยากรน้ าที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและเพียงพอ 
ต่อความต้องการในการใช้น้ า 

5.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
ภัยแล้งหนึ่งในสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกปี ส่งผลให้หลายจังหวัดทั่วประเทศประสบปัญหา

ภาวะขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค การใช้น้ าในครัวเรือน ตลอดจนการใช้น้ าในภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม โดยปัญหาภัยแล้งเกิดจากปัจจัยส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ที่ก่อให้เกิดภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงจนน าไปสู่การขาดแคลนน้ า ส่วนอีกปัจจัยเป็นผล
มาจากพฤติกรรมการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นของมนุษย์ จากการจัดระดับความรุนแรงของภัยแล้งพบว่าประเทศไทย 
มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งดังแผนภาพที่ 5 – 2 แสดงแผนที่ภัยแล้งของประเทศไทย 
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แผนภาพที่ 5 – 3 แสดงแผนที่ภัยแล้งของประเทศไทย 
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5.2.4 เกณฑ์/ระดับความรุนแรงของภัยแล้ง 
 ประเภทข้อมูล คะแนน น้ าหนักถ่วง คะแนนเต็ม 

1. ปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร 
500 – 1,000 มิลลิเมตร 

1,000 – 1,200 มิลลิเมตร 
มากกว่า 1,200 มิลลิเมตร 

4 
3 
2 
1 

6 24 

2. เขตชลประทานและ

แหล่งน้ า 

 

นอกเขตชลประทาน 5 กม. 
นอกเขตชลประทาน 2 กม. 
นอกเขตชลประทาน 1 กม. 

ในเขตชลประทาน 

4 
3 
2 
1 

5 20 

3. แหล่งน้ าใต้ดิน มีน้ าใต้ดินน้อยเป็นหย่อม 
มีน้ าใต้ดินน้อย 

มีน้ าใต้ดินปานกลาง 
มีน้ าใต้ดินมากเป็นบริเวณกว้าง 

4 
3 
2 
1 

4 16 

4. พืชปกคลุมดิน ข้าว 
พืชไร่ พืชสวน 

ไม้ยืนต้น 
ปุาไม้ (บนเขา) 

4 
3 
2 
1 

3 12 

5. สภาพการระบายน้ า 

ของดนิ 

การระบายน้ าดี 
การระบายน้ าปานกลาง 

การระบายน้ าไม่ดี 
การระบายน้ าท าได้ยาก 

4 
3 
2 
1 

3 12 

6. ความหนาแน่นของล าน้ า

ในลุ่มน้ าย่อย 

0.1 – 0.35 กม./1 ตร.กม. 
0.36 – 0.70 กม./1 ตร.กม. 
0.71 – 1.00 กม./1ตร.กม. 

มากกว่า 1.00 กม./1 ตร.กม. 

4 
3 
2 
1 

2 8 

7. สถิติพื้นที่เกิดภัยแล้ง น้อยกว่า 6 ครั้ง 
4 - 6 ครั้ง 
2 – 4 ครั้ง 

น้อยกว่า 2 ครั้ง 

4 
3 
2 
1 

2 8 

รวม 100 
ตารางที่ 5 – 4 แสดงเกณฑ์/ระดับความรุนแรงของภัยแล้ง 

ที่มา: คัดลอกจากแผนแม่บทปูองกันและบรรเทาภยัแล้ง กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย 
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 ส าหรับ เกณฑ์หรือระดับความรุนแรงของภัยแล้งที่ ได้จากปัจจัยที่ แสดงในตารางข้างต้น  
เพ่ือใช้ในการก าหนดค่าความเสี่ยงในแต่ละระดับของความเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
  พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงมาก  ค่าคะแนนอยู่ในช่วง มากกว่า 80 คะแนน 
  พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงปานกลาง ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 56 - 80 คะแนน 

พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงน้อย  ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 30 - 35 คะแนน 
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงน้อยมาก ค่าคะแนนอยู่ในช่วง น้อยกว่า 30 คะแนน 

 
5.2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

5.2.5.1 การประเมินความเสี่ยง 
5.2.5.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทีมส ารวจพ้ืนที่และประเมินความเสี่ยง

ภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น 

5.2.5.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและพ้ืนที่
เสี่ยงภัยแล้งซ้ าซากภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนทีน่ั้น 

5.2.5.2 การปูองกันและลดผลกระทบ 
5.2.5.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าระบบคาดการณ์และเฝูาระวังภัยแล้ง 

ส าหรับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนล่วงหน้า  
5.2.5.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ในช่วง

ฤดูแล้ ง ฤดูฝนของอ่างเก็บน้ าในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือบริหารความเสี่ยงด้านปริมาณน้ า 

5.2.5.2.3 พัฒนาแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่ ด้วยการปรับปรุง ฟ้ืนฟู
แหล่งน้ า เพ่ือใช้สนับสนุนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

5.2.5.2.4 จัดโซนนิ่งของภาคการเกษตร ส่งเสริมให้ประชาชนหรือเกษตรกรปลูก
พืชผสม ปรับวงรอบการเพาะปลูกหรือการเตรียมการเพาะปลูก 
ที่ค านึงถึงสภาพของพ้ืนที่และความเสี่ยงจากภัยแล้ง 

5.2.5.2.5 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น จั ดท า โคร งการ ในการปู อ งกั น 
และลดผลกระทบในบริเวณพ้ืนที่ที่เกิดภัยแล้ง 
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5.2.5.3 การเตรียมความพร้อม 
5.2.5.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
5.2.5.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซักซ้อมขั้นตอนในการเผชิญเหตุ 

และการเตือนภัยล่วงหน้าให้พร้อมรับมือสถานการณ์ 
5.2.5.3.3 การประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้ง 

เมื่อมีการคาดการณ์หรือมีการแจ้งเตือนภัย 
5.2.5.3.4 จัดเตรียมหน่วยบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.2.5.3.5 จัดเตรียมน้ าส าหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพ่ือบรรเทาสถานการณ์

เบื้องต้น 
5.2.5.3.6 จัดเตรียมหน่วยบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

5.2.6 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 
5.2.6.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศเขต

พ้ืนที่ประสบภัย  
5.2.6.2 จัดทีมส ารวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมทั้งประเมินสถานการณ ์
5.2.6.3 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
5.2.6.4 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมทั้งให้มีการแจ้ง

เตือนภัยแก่ประชาชน 
5.2.6.5 ก าหนดพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) เมื่อเกิดสาธารณภัยโดยใช้เป็น

พ้ืนที่ ในการจัด เก็บทรัพยากร เครื่องจักร เครื่ องมือด้ านสาธารณภัย 
และยานพาหนะ  

5.2.6.6 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยประสานการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ และจัดตั้งศูนย์รับบริจาคน้ าดื่ม 
จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ 

5.2.6.7 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งแก่ประชาชน 
5.2.6.8 ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need 

Assessment : DANA) 
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5.2.7 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
5.2.7.1 การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่

ผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร 
5.2.7.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจจ านวนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ  

รวมถึงสัตว์เลี้ยง 
5.2.7.3 การรายงานติดตามประเมินผลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจ

พ้ืนที่ประสบภัยแล้งทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค ด้านการเกษตร เป็นต้น 
5.2.7.4 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ ทบทวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
5.2.7.5 จัดท าแผนฟ้ืนฟูภายหลังสาธารณภัยด้านคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ  

และจัดท าแผนฟ้ืนฟูความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งด้านการมีงานท า คุณภาพชีวิต 
และสภาพจิตใจ 
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5.3 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
แผ่นดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่ ง เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้ พิภพท าให้ เกิด 

การสั่นสะเทือนของพ้ืนดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ 
แต่บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงได้ 

อาคารถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตึก บ้าน โรงเรือน ร้าน แพ 
คลังสินค้า ส านักงาน ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของแผ่นดิน ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหว
และก่อให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้ 
 แผ่นดินไหวเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานท าให้พ้ืนดินเกิดการสั่นสะเทือน  
อย่างรุนแรงตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยและที่ตั้งไม่ได้ตั้งอยู่  
ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ของโลก ดังนั้นประเทศไทยจึงถูกจัดอยู่ในบริเวณที่มีภัยแผ่นดินไหว
ระดับต่ าจนถึงปานกลางโดยมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกที่อยู่ในแนว  
รอยเลื่อนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยพ้ืนที่ภาคเหนือมีความเสี่ยง 
ที่จะเกิดแผ่นดินไหว เนื่องจาก เป็นพ้ืนที่ที่มีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่มีพลัง ประกอบไปด้วย รอยเลื่อนแม่จัน 
รอยเลื่อนแม่อิง รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนปัว  
รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ โดยทุกจังหวัดในภาคเหนือมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว โดยครั้งล่าสุดที่มี
แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง คือ แผ่นดินไหวอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย วัดระดับความรุนแรงได้ 6.3 ริกเตอร์ 
ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่อ าเภอพานและพ้ืนที่ข้างเคียง ขนาดเดียวกันประชาชน 
ในหลายพื้นท่ีสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้นอกจากนี้ภาคเหนือสามารถรับรู้ถึง
แรงสั่นสะเทือนหากเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาร์ จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีที่ได้มีการศึกษา
รอยเลื่อนมีพลังและการศึกษาทางธรณีวิทยา พบว่า ประเทศไทยมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวใน 61 จังหวัด  
ตามแนวรอยเลื่อนมีพลัง 14 รอยเลื่อน  
 จากข้อมูลทางสถิติที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทย  
หรือส่งแรงสั่นสะเทือน สร้างความเสียหายต่ออาคารและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
ในช่วงที่ผ่านมาที่มีขนาดความรุนแรงมากว่า 5 จากการบันทึกพบว่า แผ่นดินไหวที่มีขนาดมากกว่า 5 ที่ส่งผล
กระทบในประเทศไทยมีท้ังหมด 10 ครั้ง ดังนี้ 

แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบและมีขนาดความรุนแรงมากกว่าระดับ 5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
วันที่ พื้นที่ ขนาด 

17 กุมภาพันธ์ 2518 อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 5.6 
15 เมษายน 2526 อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 5.5 
22 เมษายน 2526 อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 5.9 
11 กันยายน 2537 อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 5.1 
22 กันยายน 2546 แผ่นดินไหวเมียนมา 6.7 
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ตารางท่ี 5 – 5 แสดงแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบและมีขนาดความรุนแรงมากกว่าระดับ 5  
                   ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

 ที่มา: ปณิธาน ลักษณะคุณประสิทธ์ิ (2559: 19 - 24) และมิซิโอะ ฮาซิซูเมะ ภาสกร ปนานนท์  
                    และธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล (2556, 99) 
 

จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเผชิญกับแผ่นดินไหวที่มีขนาด 
ความรุนแรงที่ระดับ 5 แม้ว่าจะมีช่วงห่างกันและความถี่ในการเกิดไม่มากนัก กอปรกับภูมิศาสตร์  
ของประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟ ท าให้ประเทศไทยไม่ได้เผชิญกับแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง
มากนัก อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวบริเวณแนวรอยเลื่อนมีพลังโดยเฉพาะ
ในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตก นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากแผ่นดินไหวจากประเทศเพ่ือนบ้าน  
เช่น เมียนมาหรือลาว ด้วยเหตุนี้การเตรียมพร้อมในการรับมือแผ่นดินไหว การศึกษารอยเลื่อนมีพลัง  
การก าหนดให้มีการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวบริเวณพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงถือเป็นเรื่องส าคัญ  
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวและเพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาอาคารถล่ม  
อันเป็นผลพวงมาจากภัยแผ่นดินไหว  
 

5.3.1 สาเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังใต้พิภพจากการ 

เคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก โดยมีบริเวณที่มักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง คือ บริเวณแนววงแหวนแห่งไฟ 
ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายตลอดจนผลกระทบ  
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากแนววงแหวนแห่งไฟแล้ว แผ่นดินไหวยังเกิดจากธรณีแปรสัณฐาน
ที่แผ่นธรณีเกิดการเคลื่อนที่ชนกันโดยแผ่นดินไหวในลักษณะนี้จะท าให้เกิดแผ่นดินไหวในระดับตื้นจากความลึก
ของพ้ืนดิน และยังส่งผลให้รอยเลื่อนเกิดการแปรสภาพ หากเกิดแผ่นดินไหวบริเวณเขตมุดตัวของแผ่นธรณี  
จะท าให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และอาจก่อให้เกิดสึนามิตามมา นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ๆ ที่ท าให้เกิด
แผ่นดินไหว เช่น ภูเขาไฟระเบิด ส าหรับสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดจากการเคลื่อนที่ของโลก 
และการปลดปล่อยพลังงานในแนวรอยเลื่อนมีพลังท าให้เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรงอยู่ที่ระดับ 5  
(ซิโอะ ฮาซิซูเมะ ภาสกร ปนานนท์ และธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล, 2556: 19 - 37) 
 
 

26 ธันวาคม 2547 แผ่นดินไหวและสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย 9.1 
13 ธันวาคม 2549 อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 5.1 
16 พฤษภาคม 2550 แผ่นดินไหวในลาว 6.3 
24 มีนาคม 2554  แผ่นดินไหวในเมียนมา 6.8 
5 พฤษภาคม 2557 แผ่นดินไหวแม่ลาว อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 6.3 
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5.3.2 พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว 

 
 

แผนภาพที่ 5 – 4 แสดงแผนทีภ่ัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย 
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5.3.3 เกณฑ์/ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว 
การวัดระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวสามารถวัดได้ใน 2 ลักษณะ คือ การวัดขนาด 

(Magnitude) ส่วนระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว ( Intensity) วัดด้วยมาตราเมอร์คัลลีดัดแปลง 
(Modified Mercalli Intensity Scale- MMI) ที่ (ปณิธาน ลักษณะคุณประสิทธิ์, 2559: 6 - 9) 

5.3.3.1 การวัดขนาด (Magnitude) 
การวัดขนาด (Magnitude) เป็นการวัดพลังที่เกิดจากปลดปล่อยพลังงานที่ท าให้

เปลือกโลกสั่นไหว ในปัจจุบันนิยมใช้มาตราโมเมนต์ (Moment Magnitude, Mw) ที่นิยมในการรายงาน 
ขนาดของแผ่นดินไหวโดยไม่ได้ระบุมาตรา 

5.3.3.2 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) 
ความรุนแรงของแผ่นดินไหว ( Intensity) วัดด้วยมาตราเมอร์คัลลีดัดแปลง 

(Modified Mercalli Intensity Scale- MMI) ที่ใช้ในการวัดความรุนแรงของความเสียหายและการรับรู้ 
ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดิน  
ระดับความรุนแรง
ของแผ่นดินไหว 

ความรุนแรงของแผ่นดินไหวโดยเปรียบเทียบ 

I ความรุนแรงระดับต่ าที่ประชาชนไม่รู้สึกถึงการเกิดแผ่นดินไหว 
II ประชาชนที่อยู่นิ่งในตึกหรืออาคารสูงสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน 
III ประชาชนที่อยู่ในอาคารสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ วัตถุท่ีแขวนไว้เริ่มแกว่งไปมา 
IV ประชาชนที่อยู่ในอาคารรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ชัดเจน 
V ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ชัดเจน วัตถุหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย 

กระจกหน้าต่างเกิดการแตกร้าว 
VI ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ทุกคน ประชาชนเริ่มตื่นตระหนก เกิดความ

เสียหายในระดับต่ า 
VII สิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้านเรือนเริ่มได้รับความเสียหาย หากอาคารไม่ได้ออกแบบ 

การก่อสร้างที่ดีจะได้รับความเสียหาย 
VIII สิ่งปลูกสร้างที่มีการออกแบบรองรับแผ่นดินไหวความเสียหายได้รับความเสียหาย

เล็กน้อย แต่อาคารที่ไม่ได้ออกแบบรองรับแผ่นดินไหวจะได้รับความเสียหายรุนแรง 
IX สิ่ งปลูกสร้างที่มีการออกแบบรองรับแผ่นดินไหวได้รับความเสียหายรุนแรง  

ส่วนอาคารที่ไม่มีการออกแบบไว้ได้รับความเสียหายมาก 
X อาคารที่มีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและฐานรากได้รับความเสียหาย 
XI สิ่งปลูกสร้างเกือบทั้งหมดได้รับความเสียหาย  ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเป็นคลื่น 
XII เกิดความพังพินาศอย่างสิ้นเชิง  

ตารางท่ี 5 – 5 ความรุนแรงของแผ่นดินไหว (Intensity) 
ที่มา: ปณิธาน ลักษณะคณุประสทิธ์ิ (2559: 19 - 24) 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
5.3.3.3 การประเมินความเสี่ยง 

5.3.3.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในแนวรอยเลื่อนมีพลังหรือเป็นพ้ืนที่ 
ที่คาดการณ์หรือเคยประสบเหตุแผ่นดินไหวให้ท าการประเมินความเสี่ยงภัย
และก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยของพ้ืนที่พร้อมทั้งจัดท าแผนที่เสี่ยงภัย 
ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

5.3.3.4 การปูองกันและลดผลกระทบ 
5.3.3.4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ออกข้อก าหนด ข้อบัญญัติท้องถิ่น

หรือค าแนะน าในการใช้ประโยชน์หรือการก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่เสี่ยงภัย

แผ่นดินไหว 

5.3.3.4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ 

และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ในการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว รวมทั้งวิธีปฏิบัติตน 

ให้ปลอดภัย ด้วยการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 

5.3.3.5 การเตรียมความพร้อม 
5.3.3.5.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือเป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติ

การเกิดภัยแผ่นดินไหวให้จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว 

5.3.3.5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซักซ้อมขั้นตอนในการเผชิญเหตุ 
และการเตือนภัยล่วงหน้าให้พร้อมรับมือสถานการณ์  หากเกิด
แผ่นดินไหว 

5.3.3.5.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวจัดเตรียม
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ส าหรับการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้พร้อมเผชิญ พร้อมทั้งเตรียมการประสานการปฏิบัติ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในพ้ืนที่ หรือหน่วยงานที่มี
ทรัพยากร 

5.3.3.5.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่เตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยแผ่นดินไหวด้วยการจัดฝึกอบรม อปพร. เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร  
และหน่วยกู้ภัยในเขตพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจภัยแผ่นดินไหว 
และท าการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติและการเผชิญเหตุหากเกิดแผ่นดินไหว
และอาคารถล่มในพ้ืนที่ เพ่ือให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีความพร้อม 
ในการช่วยเหลือกู้ภัยหากเกิดภัยแผ่นดินไหว 
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5.3.3.5.5 การประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนให้ เตรียมความพร้อมรับมือ 
กับแผ่นดินไหว 

5.3.3.5.6 จัดเตรียมหน่วยบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

5.3.3.5.7 จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยประจ าต าบล (One Tambon-One Search 

and Rescue Team : OTOS) 

5.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 
5.3.4.1 จัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ เกิด

แผ่นดินไหวขึ้นในเขตพ้ืนที่และมีประชาชนได้รับผลกระทบ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้าง 
อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย  

5.3.4.2 จัดทีมส ารวจพ้ืนที่ประสบภัยแผ่นดินไหว พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
5.3.4.3 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา  
5.3.4.4 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ พร้อมทั้งให้มีการแจ้งเตือนภัย 

แก่ประชาชน 
5.3.4.5 จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัย 
5.3.4.6 ก าหนดพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) เมื่อเกิดสาธารณภัยโดยใช้เป็นพ้ืนที่

ในการจัดเก็บทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือด้านสาธารณภัยและยานพาหนะ  
5.3.4.7 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
5.3.4.8 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยประสานการปฏิบัติ 

กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ และหน่วยงานที่อยู่เหนือขึ้นไป พร้อมทั้ง
จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูจิตใจ
ของผู้ได้รับผลกระทบและการจัดเตรียมสถานที่จัดการศพ 

5.3.4.9 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือประโยชน์ในขั้นตอนการค้นหาและกู้ภัย  
5.3.4.10 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

แก่ประชาชน 
5.3.4.11 การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (DANA) 
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5.3.5 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
5.3.5.1 การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย เช่น การจัดหาที่พักอาศัย

ชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย การระดม

ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

5.3.5.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส ารวจจ านวนผู้ประสบภัยที่ ได้รับบาดเจ็บ

และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนความเสียหายต่าง ๆ รวมทั้งสัตว์เลี้ยง 

5.3.5.3 รายงานติดตามประเมินผลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจพ้ืนที่

ประสบภัยและเตรียมการในการฟ้ืนฟูในระยะแรก 

5.3.5.4 ฟ้ืน ฟู พ้ืนที่ ประสบภัยด้ วยการ เร่ งซ่ อมแซมพ้ืนที่ ที่ ได้ รั บความเสี ยหาย  

สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจนโครงสร้าง

พ้ืนฐานสาธารณะ 

5.3.5.5 การจั ดการสภาพแวดล้ อม ใน พ้ืนที่ ป ร ะสบภั ย  เ ช่ น  การจั ด เ ก็ บขยะ 

และซากปรักหักพัง การปูองกันและควบคุมโรคระบาด  

5.3.5.6 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ ทบทวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหว 

5.3.5.7 จัดท าแผนฟ้ืนฟูภายหลังสาธารณภัยด้านคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ และจัดท า
แผนฟ้ืนฟูความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งด้านการมีงานท า คุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจ 
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5.4 สึนามิ 
สึนามิ หมายถึง ภัยที่เกิดจากคลื่นยักษ์ ค าว่า สึนามิ เป็นภาษาญี่ปุุน แปลว่า คลื่นท่าเรือ สามารถแบ่ง

ได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิดใกล้ ๆ ชายฝั่ง 
และเคลื่อนเข้าถล่มชายฝั่งอย่างทันทีทันใด และประเภทที่สอง คือ คลื่นสึนามิที่เดินทางข้ามทวีป (Distance 
Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝั่งที่อยู่ห่างไกล
หลายหมื่นกิโลเมตร สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม 
และอุกกาบาตตกลงสู่มหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชี วิตประชาชนและสิ่งปลูก
สร้างตลอดแนวพ้ืนที่ราบชายฝั่ง 

เหตุการณ์สึนามิพัดถล่มชายฝั่ง 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  
พ.ศ. 2547 ท าให้คนไทยรู้จักสาธารณภัยในอีกประเภทหนึ่งเพ่ิมขึ้น และเป็นสาธารณภัยที่มีความรุนแรง  
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเหตุการณ์สึนามิในครั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.3 ริกเตอร์ 
บริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรงในระดับที่สูงมาก  
ท าให้เกิดคลื่นสึนามิพัดถล่มชายฝั่งในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย สึนามิในครั้งนี้ได้คร่าชีวิตประชาชน 
นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกถึง 5,365 ราย สูญหาย 2,817 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  
8,457 คน ขณะที่ประชาชน 58,550 คนได้รับผลกระทบ ภายหลังเหตุการณ์สึนามิในครั้งนี้น าไปสู่  
การตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย โดยภายหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้
น าไปสู่การถอดบทเรียน ทบทวนปัญหา อุปสรรคของการจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยที่ในท้ายที่สุด
น าไปสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (แผนแม่บทสึนามิ, 2559) 

 
5.4.1 สาเหตุของการเกิดสึนามิ 

สึนามิมีสาเหตุส าคัญมาจากการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลที่มีความรุนแรงตั้งแต่ขนาด 8 ขึ้นไป  
ท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกหรือธรณีแปรสัณฐานแล้วเกิดการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก  
หรือเป็นผลมาจากการเกิดแผ่นดินถล่มบริเวณใกล้ชายฝั่ง หรือเป็นผลพวงมาจากการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเล 
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ าทะเล และส่งผลให้น้ าทะเลเกิดการกระเพ่ือมหรือกลายเป็น
คลื่นขนาดใหญ่พัดถล่มเข้าชายฝั่ง โดยมีการค้นพบว่าบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยสึนามิ
บ่อยครั้ง 
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5.4.2 พื้นที่เสี่ยงสึนามิ 

จากข้อมูลของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิ บริเวณ
จังหวัดชายฝั่งทะเลใน 22 จังหวัด โดยแบ่งเป็น พ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิชายฝั่งทะเลอันดามันและพ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิ
ชายฝั่งอ่าวไทย 
ระดับ พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิชายฝั่งอ่าวไทย 

1 ระนอง ตรัง สตูล สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธาน ี
ชุมพร สงขลา ปัตตานี นราธิวาส 

2 กระบี่ - 
3 พังงา ภูเก็ต - 
4 - - 

ตารางท่ี 5 – 6 แสดงพ้ืนที่เสี่ยงสึนามิ 
 ที่มา: กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

5.4.3 เกณฑ์ความรุนแรงของสึนามิ 
 

ระดับความรุนแรง ค าอธิบาย 
4 

(คลื่นสูง มากกว่า 10 เมตร) 
เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อทุกสิ่ง ชีวิตความเป็นอยู่ถูกท าลาย
ย่อยยับกระแสน้ า ไหลกลับฉุดลากสิ่งของ ยานพาหนะลงสู่ทะเล ก้อนหิน
หรือเรือขนาดใหญ่ถูกพัดเข้าฝั่ง อาคารทุกประเภทได้รับความเสียหาย
ทั้งหมด 

3 
(คลื่นสูง 5 ถึง 10 เมตร) 

เกิดความเสียหายรุนแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน มีผู้คนถูกพัดพาไปตาม
กระแสคลื่นเรือขนาดเล็กพัง อาคารไม้และผนังก่ออิฐถูกท าลาย  
ส่วนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหายบางส่วน 

2 
(คลื่นสูง 2 ถึง 5 เมตร) 

เกิดความเสียหายปานกลาง ผู้คนบางส่วนถูกพัดพา เรือขนาดเล็กเสียหาย 
อาคารไม้ส่ วนใหญ่ถูกพัดพา อาคารผนั งก่อ อิฐบางส่ วนเสียหาย  
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนใหญ่ยังต้านทานได้ 

1 
(คลื่นสูงน้อยกว่า 2 เมตร) 

มีความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อย อาจมีเรือขนาดเล็กถูกพัดมาเกยตื้นหรือ
คว่ า อาคารไม้อาจถูกพัดพัง แต่อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กยังปลอดภัย 

ตารางท่ี 5 – 7 แสดงเกณฑ์ความรุนแรงของสึนามิ 
 ที่มา: กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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5.4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
5.4.4.1 การประเมินความเสี่ยง 

5.4.4.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิหรือเคยประสบภัย 
สึนามิให้จัดทีมส ารวจพ้ืนที่และประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งก าหนด
พ้ืนที่เสี่ยงภัยของพ้ืนที่และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยของชุมชนหรือท้องถิ่น 

5.4.4.2 การปูองกันและลดผลกระทบ 
5.4.4.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่เตรียมการปูองกันพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง และจัดให้มีระบบการเตือนภัย 

หรือทดสอบสัญญาณเตือนภัยอย่างสม่ าเสมอ ให้พร้อมกับการแจ้ง

เตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชน 

5.4.4.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ 

และสร้ า งความตระหนักให้กับประชาชน เจ้ าหน้าที่ ใน พ้ืนที่ 

ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสึนามิ รวมทั้งวิธีปฏิบัติตน 

ให้ปลอดภัย ด้วยการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ชุมชน 

5.4.4.3 การเตรียมความพร้อม 
5.4.4.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจัดท าแผนปฏิบัติการ

ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท าแผนเผชิญเหตุสึนามิ 
พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงานปฏิบัติ แบ่งมอบภารกิจหน้าที่และก าหนด
พ้ืนที่อพยพให้ชัดเจน 

5.4.4.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือเป็นพ้ืนที่ที่มีประวัติ
การเกิดภัยสึนามใิห้จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสึนามิ 

5.4.4.3.3 จัดท าแผนปฏิบัติการและมีการฝึกซ้อมเผชิญเหตุสึนามิอย่างสม่ าเสมอ 
พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุ 

5.4.4.3.4 จัดให้มีการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานปฏิบัติในพ้ืนที่ 
5.4.4.3.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่เตรียมความพร้อมในการรับมือ

ภัยแผ่นดินไหว สึนามิด้วยการจัดฝึกอบรม อปพร. เจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัคร และหน่วยกู้ภัยในเขตพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจภัย
แผ่นดินไหว สึนาม ิพร้อมทั้งท าการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติและการเผชิญ
เหตุหากเกิดสึนามิในพ้ืนที่ เพ่ือให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ให้มีความ
พร้อมในการช่วยเหลือ กู้ภัย 

5.4.4.3.6 ซักซ้อมขั้นตอนในการเผชิญเหตุและการเตือนภัยล่วงหน้าให้พร้อมรับ
สถานการณ ์
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5.4.4.3.7 การประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสึนามิ
เมื่อมีการคาดการณ์หรือมีการแจ้งเตือนภัย 

5.4.4.3.8 จัดเตรียมหน่วยบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.4.4.3.9 จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยประจ าต าบล (One Tambon-One Search 

and Rescue Team : OTOS) 
5.4.5 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 

5.4.5.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เกิดสึนามิ 
ขึ้นในเขตพ้ืนที่ โดยใช้ระบบ ICS และมีกฎการปฏิบัติ (Rules of Engagement) 
ชัดเจน 

5.4.5.2 ผู้อ านวยการท้องถิ่นประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย และท าการประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need Assessment : DANA) 

5.4.5.3 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
5.4.5.4 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ พร้อมทั้งให้มีการแจ้งเตือนภัย 

แก่ประชาชน 
5.4.5.5 จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัย 
5.4.5.6 ก าหนดพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) เมื่อเกิดสาธารณภัยโดยใช้เป็นพ้ืนที่

ในการจัดเก็บทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือด้านสาธารณภัยและยานพาหนะ  
5.4.5.7 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยประสานการปฏิบัติ 

กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ และหน่วยงานเชิงเทคนิคที่มีขีดความสามารถสูง 
5.4.5.8 จัดตั้ งศูนย์ ข้ อมูลผู้ ประสบภัย  เ พ่ือประโยชน์ ในขั้ นตอนการค้นหา  กู้ ภั ย  

และด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
5.4.5.9 จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูจิตใจ

ของผู้ได้รับผลกระทบ และการจัดเตรียมสถานที่จัดการศพ 
5.4.5.10 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์แก่ประชาชน 

5.4.6 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
5.4.6.1 การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย เช่น การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว

แก่ผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย การระดม 

ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

5.4.6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจจ านวนผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับ

ความเสียหาย รวมทั้งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ 
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5.4.6.3 ฟ้ื น ฟู พ้ืนที่ ป ร ะสบภั ยด้ ว ยการ เ ร่ งซ่ อมแซม พ้ืนที่ ที่ ไ ด้ รั บคว าม เสี ยหาย  

สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้รับความเสียหาย ตลอดจนโครงสร้าง

พ้ืนฐานสาธารณะ 

5.4.6.4 กา ร จั ด ก า ร สภ าพแ วดล้ อ ม ใน พ้ื นที่ ป ร ะ สบภั ย  เ ช่ น  ก า ร จั ด เ ก็ บ ขย ะ 

และซากปรักหักพัง การปูองกันและควบคุมโรคระบาด  

5.4.6.5 การรายงานติดตามประเมินผลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจพื้นที่ 

5.4.6.6 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ ทบทวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสึนาม ิ
5.4.6.7 จัดท าแผน ฟ้ืนฟูภายหลั งสาธารณภั ยด้ านคุณภาพชี วิ ตและสภาพจิ ต ใจ  

รวมทั้งแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยทั้งระยะแรก ระยะกลาง และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ประสบภัยในระยะยาว 
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5.5 วาตภัย 
วาตภัย หมายถึง สาธารณภัยที่เกิดจากพายุลมแรง โดยมีสาเหตุจากพายุฝนฟูาคะนอง พายุฤดูร้อน  

พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน ไต้ฝุุน) ที่นับวันจะมีระดับความรุนแรงและความถี่เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้
ยังมีภัยจากคลื่นพายุซัดฟังที่เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าหาฝั่ง และภัยจากลูกเห็บที่มักเกิดขึ้นพร้อมกับ
พายุฤดูร้อน วาตภัยได้สร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และผลกระทบต่อ
ชีวิตประชาชน ในปัจจุบันความรุนแรงของกระแสลมและทิศทางมีความไม่แน่นอนสูง และก่อให้เกิดความเสียหายมาก 

วาตภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในทุกปี  โดยที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่ประสบ 
กับวาตภัยที่ เป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่ พัดผ่าน วาตภัยที่ เกิดจากพายุฤดูร้อน 
และพายุลูกเห็บ ในช่วงที่มีลักษณะอากาศที่ร้อนอบอ้าวเป็นเวลาหลายวัน เมื่อมีมวลอากาศเย็นจาก 
ความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกับอากาศร้อน ท าให้เกิดพายุฝนฟูาคะนอง ลมกรรโชกแรง  
โดยที่ผ่านมาในหลายพ้ืนที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักประสบกับปัญหาพายุฤดูร้อน และพายุลูกเห็บ 
จากลักษณะอากาศที่ร้อนอบอ้าว สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ านวนมาก  
อย่างไรก็ตามแม้ว่าภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ค่อยประสบพายุหมุนเขตร้อนขนาดใหญ่  
ที่มีความรุนแรงมากนัก ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุที่พาดผ่าน ประกอบกับมีประเทศ 
เพ่ือนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ หรือเวียดนามกั้นอยู่ท าให้พายุขนาดใหญ่ไม่ได้สร้างผลกระทบขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
จากข้อมูลที่มีการเก็บบันทึก พบว่า ประเทศไทยประสบกับวาตภัยขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 – 8 แสดงวาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 
      ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 

วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
วันที่ พายุ ผลกระทบ 

25 ตุลาคม 2505 พายุโซนร้อนแฮเรียต สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนในพ้ืนที่ แหลมตะลุมพุก 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต 870 คน 
ประชาชนกว่า 16,000 คนไร้ที่อยู่อาศัย 

4 พฤศจิกายน 2532 พายุไต้ฝุุนเกย ์ 
(วัดความเร็วลมได้  
120กม./ชม. ) 

สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร  
มีผู้เสียชีวิต  602  คน บ้านเรือนเสียหาย 
61,258 หลัง 

2  - 4  พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
2540 

พายุไต้ฝุุนลินดา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและคลื่นซัดฟัง ในพ้ืนที่ 
11 จังหวัดของภาคใต้และภาคตะวันออก 
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 แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นเส้นทางเดินของพายุโดยตรง แต่จากข้อมูลในช่วงที่ผ่าน
มาพายุหมุนเขตร้อนได้ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณะต่าง ๆ ขณะเดียวกันวาตภัยยังเป็นภัยที่ก่อให้เกิดภัยอื่นตามมา หรือมีลักษณะเป็นภัยต่อเนื่อง
ที่ตามมา ในบางครั้งวาตภัยไม่ได้สร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่ประสบภัยมากนัก แต่ด้วยอิทธิพลของวาตภัย 
ที่น าพาฝนมาด้วย ท าให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  
  

5.5.1 ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับวาตภัย 
5.5.1.1 ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 

ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน 
ต้นไม้และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นบริเวณกว้างจากความแรงของลมที่พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางของพายุหมุน  
เขตร้อนตามแนวเส้นทางเดินของพายุ โดยปกติจะมีความกว้าง 50 -100 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดและความแรง
ของพายุแต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่ อนผ่าน โดยพายุเกิด
ในช่วงฤดูร้อนและปลายฤดูร้อน ก่อตัวขึ้นเหนือทะเลที่มีอุณหภูมิปกคลุมสูงกว่า 27 องศาเซลเซียสเล็กน้อย 
แนวละติจูดประมาณ 5 ถึง 20 องศาเหนือและใต้ และมีคาบเวลาเกิดค่อนข้างแน่นอนของแต่ละปี ด้านการก่อตัว
ของพายุหมุนเขตร้อนจะเริ่มจากหย่อมความกดอากาศต่ าเหนือทะเล หรือมหาสมุทร มีการพัฒนาจนกลายเป็น
พายุไต้ฝุุน และจะอ่อนก าลังจนสลายตัวในที่สุด ขนาดของพายุหมุนเขตร้อนแบ่งเป็นความรุนแรงของพายุ 
ตามความเร็วลมสูงสุดรอบศูนย์กลาง ดังนี้ (1) พายุดีเปรสชั่น (Depression) เป็นพายุหมุนเขตร้อนก าลังอ่อน 
ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (2) พายุโซนร้อน (Tropical Storm) เป็นพายุที่มีความรุนแรง
ปานกลาง ความเร็วสูงสุดตั้งแต่ 62 ถึง 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (3) พายุไต้ฝุุน (Typhoon) เป็นระดับของพายุ
หมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงมากที่สุด ความเร็วลมเกิน 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ึนไป 

5.5.1.2 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝั่ง 
ภัยจากคลื่นพายุซัดฝั่ง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าหาฝั่ง

ความสูงของคลื่นขึ้นกับความแรงของพายุ ปรากฏการณ์นี้เกิดข้ึนเมื่อพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงลมมากกว่า
100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับน้ าที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต่ าลงบริเวณใกล้ศูนย์กลางของพายุพร้อมกับ
คลื่นลมแรงจัดที่พัดเข้าหาฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเลใกล้ศูนย์กลางของพายุ  
โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายฝั่งที่เป็นด้านรับลมระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยู่กับ ความแรงลมของพายุ
สภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน 

การเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าทะเลใกล้ชายฝั่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับความกดอากาศต่ า 
และความเร็วลมที่พัดแรงจากการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งของพายุหมุนเขตร้อน ท าให้ระดับน้ าสูงกว่า ระดับน้ าปานกลาง
ประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ซึ่งกลไกที่ก่อให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งโดยมีตัวแปรอย่างน้อย 5 ตัวแปร ได้แก่  
1) ผลของความกดอากาศต่ าของพายุหมุนเขตร้อนจะเป็นสาเหตุให้ระดับน้ าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น 2) ลมผิวพ้ืนที่พัดแรง
ตลอดเวลาเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสน้ า 3) การหมุนตัวของโลก 4) ผลกระทบทางตรงของพลังงานที่เกิดจากพายุ  
และ 5) ผลกระทบจากการเกิดฝนตกหนักเนื่องจากพายุ ท าให้ระดับน้ าทะเลอาจเพ่ิมระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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ท าให้น้ าท่วมตามที่ลุ่มต่ า ความเสียหายจากคลื่นพายุซัดฝั่งที่มีทั้งระดับน้ าที่สูงขึ้นพร้อมกับมีคลื่นลมจัด 
และกวาดเข้าไปในฝั่ง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะพ้ืนที่ชายฝั่ง และในบางพ้ืนที่ที่ เป็นที่ราบ  
เช่น ที่ราบลุ่มสามเหลี่ยมปากแม่น้ า ระดับผิวหน้าน้ าทะเลที่สูงขึ้น ถึง 2 เมตร คลื่นพายุซัดฝั่งสามารถแทรกตัว
ลึกขึ้นไปบนแผ่นดินที่ลุ่มต่ าได้ ไกลถึง 3 กิโลเมตร ท าให้เกิดน้ าทะเลท่วมในพ้ืนที่เป็นเวลานาน ๆ และสามารถ
ท าลายบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรง และกวาดเอาเรือหรือรถเข้าไปในแผ่นดินหรือกวาดกลับลงสู่ทะเล น้ าที่ท่วมขัง  
ในพ้ืนที่ลุ่มต่ า และซึมลงไปในน้ าใต้ดิน อาจคงอยู่ได้เป็นสัปดาห์ 

5.5.1.3 ภัยจากพายุฤดูร้อน 
ภัยจากพายุฤดูร้อน หมายถึง ภัยจากพายุที่เกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าว

ติดต่อกันหลายวัน และเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกับอากาศร้อน  
ท าให้อากาศร้อนชื้นที่เบากว่าลอยตัวขึ้นเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็วเกิดเป็นเมฆและพายุฟูาคะนองที่มียอดเมฆ
สูงมาก (เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟูาคะนองลมกรรโชกแรง ฟูาผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาด้วย พายุฤดูร้อน
มักเกิดข้ึนและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่ไม่เกิน 20-30 กิโลเมตร 
แต่จะมีลมกระโชกแรงที่เริ่มสร้างความเสียหาย เมื่อมีความแรงลมตั้งแต่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ึนไป 

5.5.1.4 ภัยจากลูกเห็บ 
ภัยจากลูกเห็บหมายถึง ภัยที่เกิดจากก้อนน้ าลักษณะเหมือนน้ าแข็งรูปร่างไม่แน่นอน

เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง) 
ปะทะกับวัตถุแข็ง เช่น ผงฝุุน หรือก้อนลูกเห็บที่เกาะตัวอยู่ก่อนแล้ว จนเกิดการแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้น ๆ 
และกลายเป็นก้อนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดข้ึนพร้อมกับพายุฤดูร้อน 
 

5.5.2 สาเหตุของการเกิดวาตภัย 
วาตภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในทุกปีโดยเป็นผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์

ของประเทศไทยที่อยู่ในเขตร้อนชื้นท าให้ได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 
ในส่วนของพายุฤดูร้อน พายุฝนฟูาคะนองและพายุลูกเห็บเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว เมื่อปะทะ
กับมวลอากาศเย็นที่แผ่มาจากประเทศจีนท าให้สภาพอากาศมีความแตกต่างไปและก่อให้เกิดพายุฤดูร้อน 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสาเหตุส าคัญของการเกิดวาตภัยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการเกิดของวาตภัย 

5.5.2.1 วาตภัยท่ีเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก  
ที่เรียกว่า พายุหมุนเขตร้อนที่แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามขนาดของวาตภัย ดังนี้ 
1) พายุดีเปรสชั่น  
2) พายุโซนร้อน  
3) พายุไต้ฝุุน 
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5.5.2.2 วาตภัยท่ีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
1) พายุฤดูร้อน 

2) พายุลูกเห็บ 
3) พายุงวงช้าง 
4) พายุฝนฟูาคะนอง 

 
5.5.3 เกณฑ์ความรุนแรงของวาตภัย  

 
พายุหมุนเขตร้อน 

วาตภัย ระดับความเร็วลม 
1. พายุดีเปรสชั่น ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

2. พายุโซนร้อน ความเร็วสูงสุดตั้งแต่ 62 ถึง 117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

3. พายุไต้ฝุุน ความเร็วลมเกิน 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้ึนไป 

ตารางท่ี 5 – 9 แสดงเกณฑ์ความรุนแรงของวาตภัยที่เป็นผลมาจากพายุหมุนเขตร้อน 
 

5.5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
5.5.4.1 การประเมินความเสี่ยง 

5.5.4.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทีมส ารวจพ้ืนที่และและประเมิน 
ความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงประสบเหตุ 
วาตภัยทั้งจากพายุหมุนเขตร้อนและพายฤดูร้อน  

5.5.4.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงวาตภัยภายในเขตพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยอาจท าเป็นแผนที่ควบคู่ไปกับ
แผนอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

5.5.4.2 การปูองกันและลดผลกระทบ 
5.5.4.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าระบบคาดการณ์และเฝูาระวังภัย 

ส าหรับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าต่อประชาชน  
5.5.4.3 การเตรียมความพร้อม 

5.5.4.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุวาตภัย 

5.5.4.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซักซ้อมขั้นตอนในการเผชิญเหตุ 
และการเตือนภัยล่วงหน้าให้พร้อมรับมือสถานการณ์ 
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5.5.4.3.3 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจั ด เตรี ยมเครื่ องมือ  เครื่ องจั กร  
และอุปกรณ์ส าหรับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญ
วาตภัย 

5.5.4.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือวาตภัย 
โดยจัดให้มีการฝึกอบรม อปพร. เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และหน่วยกู้ภัย
ในเขตพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจวาตภัยและท าการฝึกซักซ้อม 
การปฏิบัติและการเผชิญเหตุ เพ่ือให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีความพร้อม
ในการช่วยเหลือ กู้ภัยเมื่อเกิดวาตภัย 

5.5.4.3.5 การประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือกับวาตภัย 
เมื่อมีการคาดการณ์หรือมีการแจ้งเตือนภัย 

5.5.4.3.6 จัดเตรียมหน่วยบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.5.4.3.7 จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยประจ าต าบล (One Tambon-One Search 

and Rescue Team : OTOS) 
5.5.5 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 

5.5.5.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ เกิดวาตภัย 
โดยประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย  

5.5.5.2 จัดทีมส ารวจพื้นที่ประสบวาตภัย พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน 
5.5.5.3 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
5.5.5.4 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์วาตภัย พร้อมทั้งให้มีการแจ้งเตือน

ภัยแก่ประชาชน 
5.5.5.5 จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัย 
5.5.5.6 ก าหนดพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) เมื่อเกิดสาธารณภัยโดยใช้เป็นพ้ืนที่

ในการจัดเก็บทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมือด้านสาธารณภัยและยานพาหนะ  
5.5.5.7 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
5.5.5.8 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย โดยประสาน 

การปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ จัดระบบบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุขเพ่ือรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ 

5.5.5.9 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือประโยชน์ในขั้นตอนการค้นหาและกู้ภัย  
และด าเนินการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

5.5.5.10 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์วาตภัยแก่ประชาชน 
5.5.5.11 ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage and Need 

Assessment : DANA) 
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5.5.6 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
5.5.6.1 การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย เช่น การให้ความช่วยเหลือ 

แก่ผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร หรือการให้ 
ความช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีท่ีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจากวาตภัย 

5.5.6.2 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบเหตุวาตภัย  

5.5.6.3 การรายงานติดตามประเมินผลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจพ้ืนที่

ประสบภัยและเตรียมการในการฟ้ืนฟูในระยะแรก 

5.5.6.4 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ ทบทวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 
5.5.6.5 จัดท าแผนฟ้ืนฟูภายหลังสาธารณภัยด้านคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ ในกรณีที่วาตภัย

มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง 
5.5.6.6 การจัดท าแผนฟ้ืนฟูความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งด้านการมีงานท า คุณภาพชีวิต  

และสภาพจิตใจ 
5.6 อัคคีภัย 

อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตาม
บริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิง  
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนก็จะยิ่งมาก 

สาธารณภัยที่เกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิง 
เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง และอาจลุกลามมากยิ่งขึ้นจนน าไปสู่ผลกระทบต่อประชาชน บ้านเรือน อาคารที่อยู่ 
ในบริเวณใกล้เคียง อัคคีภัยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน และที่ผ่านมาก็พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก  
ความประมาทและมองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ประมาทในการใช้เครื่องใช้ไฟฟูาการใช้เชื้อเพลิงทั้งน้ ามัน
และแก๊ส หรือโดยเหตุจากธรรมชาติ การเผาขยะและหญ้าแห้ง บ่อยครั้งที่สาเหตุเพลิงไหม้ที่สร้างความสูญเสีย
ใหญ่หลวง ดังนั้น จึงไม่ควรมองข้าม ไม่ควรเผาขยะในที่ท่ีมีลมแรงและต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ไฟฟูาลัดวงจร 
เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของเพลิงไหม้ เนื่องจากสภาพการใช้งานนาน ขาดการดูแลบ ารุงรักษา ท าให้เกิดไฟฟูา
ลัดวงจร หรือจุดธูปเทียนบูชาพระ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยเช่นกัน เนื่องจากหลังจุดธูปเทียนทิ้งไว้แล้วไม่ได้ดับ 
ก้นบุหรี่ การสูบบุหรี่หรือจุดไฟในบริเวณที่มีไอของสารระเหย เช่น น้ ามันเบนซินอาจท าให้เกิดการจุดติด  
ก็เป็นอีกสาเหตุที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้และรวมถึงการปล่อยให้เด็กเล่นไฟไม่ว่าจะมีผู้ใหญ่ดูแลหรือไม่  
 จากการรวบรวมข้อมูลของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า อัคคีภัยเป็นภัยที่มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอัคคีภัยมากกว่า
ช่วงเวลาอ่ืน ๆ และจากรายงานสถิติสถานการณ์สาธารณภัยในช่วงปี พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2558 พบว่า อัคคีภัย
เป็นหนึ่งในสาธารณภัยที่คร่าชีวิตประชาชนไปแล้วถึง 1,916 ราย สร้างความสูญเสียต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ราว 3.3 หมื่นล้านบาท และมีการใช้เงินทดรองราชการไปแล้วกว่า 500 ล้านบาท โดยอัคคีภัยถือเป็นหนึ่งใน 
สาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน อาคารต่าง ๆ ขณะที่แนวโน้มในการเกิดอัคคีภัยยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น  
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5.6.1 สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 
5.6.1.1 พฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษย์  

5.6.1.1.1 การกระท าของมนุษย์เนื่องจากมาจากการขาดความรู้ ขาดความตระหนัก 

ประมาท เลินเล่อ และชอบเสี่ยง อาทิ การปรุงอาหาร การเล่นของเด็ก ๆ 

การสูบบุหรี่ เป็นต้น สาเหตุของอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในบ้านเรือน

และท่ีอยู่อาศัย 

5.6.1.1.2 ไฟฟูาลัดวงจร เป็นผลมาจากขาดการตรวจสอบอุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้าน  

5.6.1.1.3 การกระท าของมนุษย์ที่มาจากความจงใจท าให้ เกิดเพลิงไหม้  

อาทิ การลอบวางเพลิง การวางระเบิด เป็นต้น 

 

5.6.1.2 สาเหตุจากธรรมชาติ  
5.6.1.2.1 เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิพ้ืนดินสูง เมื่อเกิดเพลิงไหม้

จากหญ้าแห้ง แล้วเกิดการลุกลามไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

5.6.2 การจัดเตรียมระบบปูองกันอัคคีภัยในอาคาร1 

การปูองกันอัคคีภัยในอาคารเป็นหนึ่งในมาตรการปูองกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นผลมาจากความประมาท ไฟฟูาลัดวงจร หรือเหตุอ่ืนใดที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ในอาคาร 
ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารจะต้องค านึงถึงกฎหมายควบคุมอาคารและข้อบัญญัติขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญกับการออกแบบและการก่อสร้างอาคารที่ค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะ
อัคคีภัย ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ท าการก าหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารที่เน้นไปที่  
การลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย โดยก าหนดให้อาคารแต่ละลักษณะจัดให้มีอุปกรณ์ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยภายในอาคาร อย่างไรก็ดี ในการปูองกันและระงับอัคคีภัยในพ้ืนที่ภายในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือ ยานพาหนะท่ีจ าเป็นในการจัดการอัคคีภัยภายในเขตพ้ืนที่  

ปัจจุบันการจัดการสาธารณภัยได้ให้ความส าคัญกับช่วงเวลาในการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบเหตุ  
หากหน่วยงานด้านการกู้ชีพ กู้ภัยสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้เร็วก็จะยิ่งเพ่ิมโอกาสในการจัดการสาธารณภัยได้
อย่างทันท่วงที ท าให้ปัจจุบันให้ความส าคัญกับการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบเหตุให้เร็วที่สุด ถ้าเป็นไปได้ภายใน 8 นาที 
(8 Golden minute) เพ่ือลดผลกระทบ ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้การเข้าถึงพ้ืนที่ประสบเหตุนั้น 
ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของกิจกรรม การจราจร ความเสี่ยงของพ้ืนที่เป็นต้น ท าให้การเข้าถึงพ้ืนที่ประสบเหตุ
อาจเกิดความล่าช้า ด้วยเหตุนี้การเตรียมความพร้อมในการรับมือหรือการออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่ค านึงถึง 
 
                                                           

                1 ในหัวข้อนี้อ้างอิงข้อมูลจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย. (2550). ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันอัคคีภัยในอาคาร. กรุงเทพฯ: บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชช่ิง จ ากัด. หน้า 26 – 27.  
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ความเสี่ยงและความปลอดภัยของอาคารจะช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยให้
การด าเนินภารกิจของเจ้าหน้าที่ในกรณีท่ีเกิดภัยสามารถรับมือและจัดการได้ทันท่วงทีมากข้ึน  

ส าหรับรายละเอียดในส่วนนี้จะให้ความส าคัญกับลักษณะการใช้งานของอาคารในแต่ละ

ประเภทที่ควรมีการจัดเตรียมระบบการปูองกันอัคคีภัยและเป็นส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

น าไปใช้ประกอบควบคู่กับมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องและกฎหมายในการควบคุมอาคาร เพ่ือใช้ใน  

การตรวจสอบอาคารในเขตพ้ืนที่เพ่ือลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยและเป็นการปูองกันและลดผลกระทบ  

ส าหรับลักษณะของอาคารในแต่ละประเภท ในที่นี้จัดแบ่งเป็น 7 ลักษณะ ดังนี้  

5.6.2.1 อาคารส านักงาน (อาคารสูง) 

อาคารส านักงานซึ่งเป็นอาคารสูง ควรให้ความส าคัญกับต าแหน่งของบันไดหนีไฟ

และระยะห่างให้เหมาะสม ช่องลิฟต์ และระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร รวมทั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ 

การดับเพลิงภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพ้ืนที่เตรียมพร้อมส าหรับการดับเพลิง ในกรณีที่อาคารมีความสูง

เกินกว่าที่รถดับเพลิงจะสามารถเข้าถึงได้ 

5.6.2.2 โรงแรม 
โรงแรมให้ความส าคัญกับต าแหน่งของบันไดหนีไฟและระยะห่างให้เหมาะสม  

ช่องลิฟต์ และระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร ขณะเดียวกันควรมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้  
หรือสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบประกาศเรียกฉุกเฉิน ในส่วนอาคารประเภทโรงแรมควรมีทางหนี
ไฟมากกว่า 2 ทาง โดยก าหนดต าแหน่งบันไดหนีไฟไว้ที่ปลายสุดของโถงทางเดิน 

5.6.2.3 อาคารพักอาศัยหลายช้ัน 
อาคารพักอาศัยหลายชั้นให้ความส าคัญกับต าแหน่งของบันไดหนีไฟและระยะห่างให้

เหมาะสม ช่องลิฟต์ และระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร ขณะเดียวกันควรมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ 
หรือสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบประกาศเรียกฉุกเฉิน ในส่วนอาคารประเภทอาคารพักอาศัย 
หลายชั้นควรมีทางหนีไฟมากกว่า 2 ทาง โดยก าหนดต าแหน่งบันไดหนีไฟไว้ที่ปลายสุดของโถงทางเดิน  
และจัดให้มีระเบียงทางเดินเชื่อมเพ่ือใช้เป็นทางหนีไฟส ารอง และควรท าผนังทนไฟระหว่างพื้นที่ห้องพักอาศัย  

5.6.2.4 โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลถือเป็นพ้ืนที่ที่มีความเปราะบางสูง เนื่องจาก มีผู้ปุวยซึ่ งเป็นกลุ่มคน 

ที่มีความเปราะบางสูง และมีหลายช่วงอายุ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็เป็นพ้ืนที่ที่มีผู้คนจ านวนมาก 
โรงพยาบาลควรจัดให้มีบันไดหนีไฟและระยะห่างให้เหมาะสม ควรมีทางหนีไฟมากกว่า 2 ทาง โดยก าหนด
ต าแหน่งบันไดหนีไฟไว้ที่ปลายสุดของโถงทางเดินช่องลิฟต์ และระบบต่าง  ๆ ภายในอาคาร ขณะเดียวกัน  
ควรมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ หรือสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบประกาศเรียกฉุกเฉิน 
นอกจากนี้โรงพยาบาลควรมีการจัดเตรียมระบบปูองกันอัคคีภัยโดยจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟแนวราบ  
จัดเตรียมพ้ืนที่ปิดล้อมปลอดภัย ส าหรับส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินเช่น ห้องผ่าตัด ห้องผู้ปุวยฉุกเฉิน  
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5.6.2.5 อาคารห้างสรรพสินค้า 
ห้างสรรพสินค้าควรจัดให้มีบันไดหนีไฟและระยะห่างให้เหมาะสม ช่องลิฟต์  

และระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งค าแนะน าในการปฏิบัติของผู้ที่อยู่ในอาคารจากเจ้าหน้าที่ 
ของห้างสรรพสินค้า เนื่องจาก ผู้ทึ่อยู่ภายในอาคารอาจไม่คุ้นชินหากเกิดอัคคีภัย ขณะเดียวกันควรมีการติดตั้ง
ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ หรือสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ 

 
การจัดเตรียมระบบปูองกันอัคคีภัยในส่วนนี้เป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งพ้ืนที่สามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบอาคารในเบื้องต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบตั้งแต่
การด าเนินการในการขออนุญาตออกแบบและก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ควรพิจารณาควบคู่ไปกับกฎหมาย  
ที่เก่ียวกับการก่อสร้างอาคาร ข้อบัญญัติท้องถิ่น และมาตรฐานอาคารในการปูองกันและระงับอัคคีภัยร่วมด้วย  

5.6.3 ระเบียบมาตรฐานการปูองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มา ตร ฐ า นก า ร ปู อ ง กั น แ ละ ร ะ งั บ อั ค คี ภั ย  
พ.ศ. 2548 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัยในอาคาร  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรฐานการปูองกันอัคคีภัย 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
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นอกจากนี้ยังมีระเบียนมาตรฐานอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย  
เช่นมาตรฐานแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วชนิดสารสะอาด 
มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีเปียก มาตรฐานหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ  มาตรฐานสายฉีดน้ า
ดับเพลิง มาตรฐานหัวรับน้ าดับเพลิง มาตรฐานวาล์วสายฉีดน้ าดับเพลิง มาตรฐานวาล์วกันกลับในระบบท่อน้ า
ดับเพลิง มาตรฐานเครื่องสูบน้ าดับเพลิง และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
5.6.4 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

5.6.4.1 การประเมินความเสี่ยง 
5.6.4.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส ารวจประเภทสิ่งปลูกสร้าง

ภายในเขตพ้ืนที่ เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงโอกาส และความรุนแรง 
ตลอดจนความเสี่ยงของสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ที่อาจได้รับ 
ความเสียหายจากอัคคีภัย 

5.6.4.1.2 ประสานข้อมูลด้านอัคคีภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่  
เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานและข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลความเสี่ยงของพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัย  

5.6.4.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จัดท ารายงานด้านอัคคีภัย 
แยกสาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัยให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
ในด้านงบประมาณในการปูองกันตามประเภทความเสี่ยง งบประมาณ
ในการปูองกันและปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยง 

5.6.4.1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการประเมินความ เสี่ยงอัคคีภัย 
ใ นแ ต่ ล ะท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ จั ด ล า ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ภั ย ต าม โ อกา ส  
รวมทั้งความรุนแรงของเขตพ้ืนที่หรือท้องถิ่นนั้น ๆ 

5.6.4.2 การปูองกันและลดผลกระทบ 
5.6.4.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ออกก าหนด ข้อบัญญัติท้องถิ่น

หรือค าแนะน าในการควบคุมมาตรฐานอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายใน
เขตพ้ืนที ่

5.6.4.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึง
อันตรายจากอัคคีภัยภายในบ้านเรือนของตนเอง รวมทั้งวิธีปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัย ด้วยการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ชุมชน 

5.6.4.3 การเตรียมความพร้อม 
5.6.4.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย 
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5.6.4.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาอัคคีภัย พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือในการปูองกัน 
และระงับอัคคีภัยให้พร้อมใช้งาน 

5.6.4.3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซักซ้อมขั้นตอนในการเผชิญเหตุ 
และการเตือนภัยล่วงหน้าให้พร้อมรับมือสถานการณ์ 

5.6.4.3.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุอัคคีภัย 
ด้ วยการจัดฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่  อาสาสมัคร  และหน่ วยกู้ ภั ย 
ในเขตพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและขีดความสามารถในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยและท าการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติและการเผชิญเหตุ 
เพ่ือให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ กู้ภัย 
หากเกิดภัย 

5.6.5 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 
5.6.5.1 เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ประสบเหตุ เข้ามายังสถานี ต ารวจ หรือสถานีดับเพลิง  

หรือสายด่วน ปภ. พนักงานดับเพลิงท าการประมวลผลและน ารถดับเพลิงเข้าที่เกิดเหตุ 

ซึ่งความรวดเร็วในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุเป็นปัจจัยส าคัญในการระงับหรือควบคุมเหตุ

อัคคีภัยได้ง่าย  

5.6.5.2 ผู้อ านวยการดับเพลิงประจ าท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ สั่งการ

เหตุการณ์ หากเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ  

5.6.5.3 ประเมินสถานการณ์ก่อนการด าเนินการดับเพลิงหรือให้ความช่วยเหลือใด ๆ  

5.6.5.4 การดับเพลิงด าเนินการโดยพนักงานดับเพลิง และอาจได้รับการสนับสนุน 

โดยอาสาดับเพลิงจากสมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน  

5.6.5.5 จัดเตรียมแนวทางปูองกันและการจัดการ เมื่อมีการฉีดน้ าดับเพลิงลงในสารเคมี  

ไม่ให้มีการปนเปื้อนสารเคมีในแหล่งน้ าและชุมชนในเวลาต่อมา  

5.6.5.6 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
5.6.5.7 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยประสานการปฏิบัติ 

กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่  
5.6.5.8 ในกรณีที่เหตุการณ์มีความรุนแรงให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือประโยชน์ 

ในขั้นตอนการค้นหาและกู้ภัย  
5.6.5.9 จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูจิตใจ 

ของผู้ได้รับผลกระทบและการจัดเตรียมสถานที่จัดการศพ 
5.6.5.10  ในกรณีที่เหตุการณ์มีความรุนแรงจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ 
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5.6.6 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
5.6.6.1 การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย เช่น การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว

แก่ผู้ประสบภัย การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย การระดมความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัย  ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2546 เพ่ือแจกจ่ายสิ่งของจ าเป็นต่อการด ารงชีพและที่พักพิงชั่วคราว 

5.6.6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส ารวจจ านวนผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บ 

และได้รับความเสียหาย รวมทั้งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ 

5.6.6.3 ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยด้วยการเร่งซ่อมแซมพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย  

5.6.6.4 การจัดการสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ประสบภัย  

5.6.6.5 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ ทบทวนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
5.6.6.6 ส่งเสริมการท าประกันอัคคีภัยและท าประกันภัยให้กับหน่วยงานดับเพลิง 

และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

5.6.6.7 จัดท าแผนฟ้ืนฟูหลังจากการเกิดเหตุอัคคีภัย เพ่ือให้สามารถกลับมาด ารงชีวิต 

ด าเนินธุรกิจ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมคืนสู่สภาวการณ์ปกติได้อย่างรวดเร็ว 

 

5.7 ไฟปุาและหมอกควัน 
ไฟปุาและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟปุาไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตามเกิดขึ้นในปุาธรรมชาติ

หรือสวนปุาก็ตาม แล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ตลอดจนเป็นผลให้ฝุุน ควันและอนุภาค
แขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิด เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและสุขภาพของประชาชน 

ไฟไหม้ปุาทั้งจากสภาพอากาศที่ร้อนและผิวดินมีความแห้งแล้งหรือเป็นผลมาจากการกระท า 
ของมนุษย์ ท าให้ไฟลุกลามโดยไม่มีการควบคุมและเผาเชื้อเพลิงธรรมชาติในปุา ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
ระบบนิเวศและกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของประชาชน “ไฟปุา” คือ ไฟที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอันใดก็
ตามแล้วลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดข้ึนในปุาธรรมชาติหรือสวนปุาซึ่งมี
องค์ประกอบของไฟปุา คือ เชื้อเพลิงหรือวัตถุที่เป็นอินทรีย์สารต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ ไม้พุ่ม ใบไม้ กอไผ่ 
และวัชพืช เป็นต้น อากาศซึ่งหมายถึง ปริมาณออกซิเจนในอากาศและความร้อน จากสถิติในการดับไฟปุา 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
พบว่า เกิดไฟปุาจ านวน 6,479 ครั้ง โดยพ้ืนที่ที่เกิดไฟปุามากที่สุดคือ ภาคเหนือที่มีการดับไฟปุาถึง 4,375 ครั้ง 
ท าให้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน หลายจังหวัดต้องประสบกับปัญหาหมอกควันและมลพิษในอากาศ 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น 
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5.7.1 สาเหตุของการเกิดไฟปุาและหมอกควัน 
5.7.1.1 สาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ 

ไฟปุามักเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ภาคเหนือ 
เริ่มมีอากาศแห้งและเข้าสู่ฤดูร้อน ท าให้ผืนดินเกิดความแห้งแล้ง และมีใบไม้ทับถมซึ่งเป็นเชื้อไฟอย่างดี  
ที่จะน าไปสู่การลุกลามและควบคุมได้ยาก ขณะเดียวไฟปุายังเกิดได้จากฟูาผ่าท าให้เกิดประกายไฟ เมื่อเจอกับ
สภาพผืนดินที่แห้งแล้งและมีใบไม้แห้งในปริมาณมาก ท าให้ไฟไหม้ปุาได้ง่ายขึ้น ก่อนที่ขยายและส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้าง หากเกิดไฟปุาเป็นบริเวณกว้างและการควบคุมไฟปุานั้นท าได้ยากขึ้นจะส่งผลให้เกิดปัญหาหมอก
ควันและค่าฝุุนละอองในอากาศเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่ อการด าเนินชีวิตในชีวิตประจ าวัน 
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง 

5.7.1.2 พฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษย์ 
ส าหรับพฤติกรรมเสี่ยงของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเกิดไฟปุา โดยเป็นผลมาจากการเผาวัชพืช

หรือการเผาไร่เ พ่ือเตรียมการเพาะปลูก การเผาขยะ หรือเกิดจากความจงใจในการลักลอบเผาปุา 
เพ่ือใช้ประโยชน์จากที่ดิน พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟปุาตามมา  
และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง 

 
5.7.2 ประเภทของไฟปุา 

ประเภทของไฟปุาตามลักษณะของเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ โดยสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้  
(สุชาติ โภชฌงค์, 2553: 2-3) 

5.7.2.1 ไฟใต้ดิน  
ไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดินโดยเฉพาะในปุาเขตอบอุ่น โดยไฟชนิดนี้ 

จะลุกลามใต้ผิวดินอย่างช้า ๆ ตรวจพบยากที่สุด สร้างความเสียหายให้แก่พ้ืนที่ปุาไม้มากที่สุด เนื่องจาก  
ไฟในลักษณะนี้มีอินทรียวัตถุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงท าให้ไฟลุกลามใต้ผิวดิน และคุกรุ่นอย่างรวดเร็ว และอาจท าให้
ต้นไม้ตายได้ แบ่งเป็น 2 ชนิดย่อย 

5.7.2.1.1 ไฟใต้ดินสมบูรณ์แบบ 
คือไฟที่ไหม้อินทรียวัตถุอยู่ใต้ผิวพ้ืนปุาจริง ๆ การตรวจพบไฟต้องใช้

เครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องตรวจจับความร้อน เพ่ือตรวจหาไฟชนิดนี้ 
5.7.2.1.2 ไฟกึ่งผิวดินกึ่งใต้ดิน 

ไฟที่ไหม้ที่ไหม้ไปในแนวระนาบไปตามผิวพ้ืนปุาเช่นเดียวกับไฟผิวดิน  
ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งจะไหม้ในแนวดิ่งลึกลงไปในชั้นอินทรียวัตถุใต้ผิวพ้ืนปุา ได้แก่ ไฟที่ไหม้ปุาพรุโต๊ะแดง 
และปุาพรุบาเจาะ ในจังหวัดนราธิวาส  
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5.7.2.2 ไฟผิวดิน 
ไฟที่ลุกลามไปตามผิวดินในพ้ืนปุา โดยเผาไหม้เชื้อเพลิงพวกใบไม้ กิ่งก้านไม้ที่ตก

สะสมบนพ้ืนดิน โดยไฟชนิดนี้พบได้ในทุกภูมิภาคของโลก และไฟปุาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นไฟชนิดนี้ 
ลักษณะของไฟผิวดินมีการลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ท าให้ต้นไม้ตายจะท าให้เกิดเพียงแผลไฟไหม้บริเวณ 
ล าต้นและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

5.7.2.3 ไฟเรือนยอด 
ไฟที่ลุกลามไปตามเรือนยอดของต้นไม้จากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง โดยเฉพาะ  

ในปุาสน ไฟเรือนยอดมีความรุนแรงและอันตรายมาก ยากต่อการควบคุม เนื่องจากไฟเรือนยอดเป็นไฟที่
ลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นอันตรายต่อนักดับเพลิงจากเปลวไฟที่สูง 10 – 30 เมตร ไฟเรือนยอดพบได้ 
ใน 2 ลักษณะ คือ 1) ไฟเรือนยอดที่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงและการลุกไหม้ของไฟผิวดิน มักเกิดขึ้นในปุาที่มีต้นไม้  
ไม่หนาแน่น แต่มีอินทรีย์วัตถุในปริมาณมาก 2) ไฟเรือนยอดที่ไม่ต้องอาศัยไฟผิวดินเป็นเชื้อเพลิง เกิดขึ้นในปุา
ที่มีต้นไม้ติดไฟง่ายและมีเรือนยอดแน่นทึบติดต่อกัน การลุกลามเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปุาสน
เขตอบอุ่น  
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5.7.3 พื้นที่เสี่ยงไฟปุา 

 
 

แผนภาพที่ 5 – 5 แสดงแผนที่ไฟปุาของประเทศไทย 
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5.7.4 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
5.7.4.1 การประเมินความเสี่ยง 

5.7.4.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทีมส ารวจพ้ืนที่และประเมินความเสี่ยงภัย
ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยไฟปุาภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น 

5.7.4.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงไฟปุาหรือเคยประสบเหตุ
ไฟปุาใหจ้ัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงไฟปุาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่นั้น โดยประสานข้อมูลของไฟปุากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานและ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต่าง  ๆตลอดจนข้อมูลความเสี่ยงของพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดไฟปุา 

5.7.4.1.3 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท าการประเมินความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดไฟปุา 
ในพ้ืนที่ และจัดล าดับความเสี่ยงภัยตามโอกาสและความรุนแรงของ
เขตพ้ืนที่หรือท้องถิ่นนั้น ๆ 

5.7.4.1.4 จัดท าข้อมูล พ้ืนฐานเขตพ้ืนที่ปุาส งวน ปุ าอนุรักษ์  ข้อมูล พ้ืนที่ 

ทางการเกษตร เพ่ือจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยไฟปุาและหมอกควัน 

5.7.4.2 การปูองกันและลดผลกระทบ 
5.7.4.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนัก 

ถึงอันตรายจากอัคคีภัยภายในบ้านเรือนของตนเอง รวมทั้งวิธีปฏิบัติ

ตนให้ปลอดภัย ด้วยการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ชุมชน 

5.7.4.2.2 จัดท าโครงการหรืออาสาสมัครเฝูาระวังไฟปุาในพ้ืนที่ จัดท าแนวกันไฟ

ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟปุา จัดชุดลาดตระเวนตรวจการลักลอบ 

เผาปุาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.7.4.3 การเตรียมความพร้อม 
5.7.4.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่เตรียมความพร้อมในการรับมือ 

ไฟปุา ด้วยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  อาสาสมัครปูองกันไฟปุา 
ในเขตพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและขีดความสามารถในการปูองกัน
และระงับไฟปุาและท าการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติและการเผชิญเหตุ  

5.7.4.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จัดท ากรอบการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมเครื่องมือในการปูองกัน 
และระงับไฟปุาให้พร้อมใช้งาน  
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5.7.4.3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซักซ้อมขั้นตอนในการเผชิญเหตุ 

และการเตือนภัยล่วงหน้าให้พร้อมรับมือสถานการณ์ 

5.7.5 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 
5.7.5.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝูาระวังไฟปุาโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

ถึงพฤษภาคม และใช้การปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.7.5.2 เมื่อได้รับแจ้งว่ามี ไฟปุาเกิดขึ้นภายในบริ เวณพ้ืนที่  ให้ประสานการปฏิบัติ 
กับหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง ในการระงับหรือควบคุม เหตุ ไฟปุ า  และจัดตั้ ง 
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.7.5.3 ประเมินสถานการณ์ก่อนการด าเนินการดับไฟปุา พร้อมทั้งประสานงานในการแจ้งข่าว
ให้กับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องทราบ  

5.7.5.4 การดับเพลิงด าเนินการในการดับไฟปุา อาจได้รับการสนับสนุนโดยอาสาดับเพลิง
จากสมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน  

5.7.5.5 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
5.7.5.6 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยประสานการปฏิบัติ 

กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่  
5.7.5.7 ในกรณีที่เหตุการณ์มีความรุนแรงจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ 

5.7.6 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
5.7.6.1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ ง พ้ืนที่ ส า รวจจ านวนผู้ประสบภัยที่ ได้ รั บ 

ความเดือดร้อนจากไฟปุา รวมทั้งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบ 
5.7.6.2 รายงานติดตามประเมินผลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจพ้ืนที่ 

ที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย  
5.7.6.3 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ ทบทวนแนวทางในการเฝูาระวังและปูองกันไฟปุา 
5.7.6.4 ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยการจัดทีมแพทย์พยาบาลในการตรวจโรคที่เกิด

จากไฟปุาและหมอกควัน 
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5.8 ภัยจากการคมนาคม 
ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ า และทางอากาศภัย 

จากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภัยจากกระบวนการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการรั่วไหล 
ของน้ ามันและวัตถุอันตรายในแหล่งน้ า รวมถึงการเททิ้งน้ ามันหรือของเสียในแม่น้ าหรือทะเล 
 สาธารณภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และภัยจากระบบขนส่ง
ขนาดใหญ่ จากข้อมูลทางสถิติสาธารณภัยจากการคมนาคมส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุทางถนนโดยมีสาเหตุ  
จากพฤติกรรมเสี่ ยงในการใช้ รถใช้ถนน การท าผิดกฎจราจร การดื่ ม เครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์  
การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้สาเหตุบางส่วนเกิดจากสภาพผิวการจราจร 
สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย หากแต่สิ่งที่ควรจะน ามาพิจารณาในประเด็นของสาธารณภัยจากการคมนาคม 
คือ การที่ภัยจากการคมนาคมเป็นภัยต่อเนื่องของภัยหลักอ่ืน ๆ หรือการที่ภัยจากการคมนาคมเป็นภัยหลัก 
ที่ต่อเนื่องของภัยอ่ืน ๆ ด้วย อาทิ (1) ในมิติที่ภัยหลักอ่ืนเกิดก่อน เช่น อุทกภัย หรือดินโคลนถล่ม  
สองเหตุการณ์นี้สามารถน าไปสู่การเกิดภัยจากการคมนาคมได้  หรือแม้แต่ การเกิดหมอกควันที่มี 
ความกะทันหันหรือหักเหเส้นทางด้วยลม อาจจะกระทบต่อการเกิดภัยคมนาคม และ (2) การที่ภัยจาก  
การคมนาคม น าไปสู่ภัยอ่ืน ๆ ได้แก่ การที่เรือบรรทุกน้ ามัน หรือน้ าตาลชนหรือล่มในทางเดินเรือในน้ า  
ท าให้เกิดภัยการรั่วไหลของสารเคมีในน้ าได้  และจากข้อมูลทางสถิติพบว่า ประเทศไทยมีสถิติจากอุบัติเหตุ 
บนท้องถนนอยู่ในอันดับที่ 1 – 3 ของโลก โดยองค์การอนามัยโรคได้มีการประเมินว่าประเทศไทยมีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงถึงปีละกว่า 20,000 คน (กรมการขนส่งทางบก, 2559: 1-1, 2-2 และ 2-4) 

5.8.1 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
5.8.1.1 พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนไทย 

ส าหรับพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พบว่า สาเหตุ
ส าคัญมาจากการท าผิดวินัยจราจร สภาพร่างกายที่ไม่พร้อมต่อการขับรถ ไม่คุ้นเคยกับสภาพพ้ืนที่หรือเส้นทาง 
เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่คร่าชีวิตประชาชนกว่า 20,000 คนต่อปี 
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ขับขี่ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนและขาดทักษะที่ดีในการควบคุมยานพาหนะ  

5.8.1.2 ความไม่พร้อมของยานพาหนะ 
ใ น แ ง่ นี้ พ บ ว่ า  ร ถ บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณะขา ด โ ค ร งส ร้ า งที่ มี ค ว า มแ ข็ ง แ ร ง  

ไม่มีการก าหนดมาตรฐานในการทดสอบ และที่นั่งผู้โดยสารไม่มีเข็มขัดนิรภัย รวมถึงการยึดที่นั่งไม่แข็งแรง 
และพฤติกรรมการให้บริการที่ขาดการค านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก ปัญหาที่เกิดจากความไม่
พร้อมของยวดยานพาหนะ เช่น ระบบเบรกไม่ท างาน การดัดแปลงสภาพรถ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ 
เช่น การติดตั้งแก๊สเป็นเชื้อเพลิง โดยไม่มีการติดตั้งระบบการหยุดจ่ายแก๊สเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
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5.8.1.3 ลักษณะทางกายภาพของถนน 
สภาพของพ้ืนถนนที่ท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยง ปัญหาที่เกิดจากระยะการมองเห็น 

ที่ปลอดภัย การติดตั้งเครื่องหมายการจราจรบริเวณจุดเสี่ยง ปัญหาที่เกิดจากการออกแบบและก่อสร้าง 
ที่ไม่เหมาะสม ทางข้ามที่เป็นจุดตัดทางเชื่อมทางรถไฟ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

 
5.8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

5.8.2.1 การประเมินความเสี่ยง 
5.8.2.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทางสถิติ

การเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ สภาพปัญหา
การจราจรในพ้ืนที่ 

5.8.2.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจบริเวณหรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
บ่อยครั้ง เพ่ือแก้ปัญหาและหาแนวทางในการลดอุบัติเหตุ 

5.8.2.2 การปูองกันและลดผลกระทบ 
5.8.2.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท างบประมาณในการปรับปรุงและแก้ไข

ไฟส่องสว่าง สัญญาณเตือนในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5.8.2.3 การเตรียมความพร้อม 

5.8.2.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัย องค์กรสาธารณกุศล 
ในพ้ืนที่จัดเตรียมความพร้อมในส่วนของรถพยาบาล บุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับการกู้ภัยให้พร้อมรับมือกับอุบัติภัยบนถนนหรือที่เกิดจาก
การคมนาคม 

5.8.2.3.2 จัดฝึกอบรมและเตรียมพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. และอาสาสมัคร
ในพ้ืนที่ให้มีความพร้อมในการช่วยเจ้าพนักงานท าหน้าที่ ในงาน 
ด้านการจราจร  

5.8.2.3.3 จัดชุดสายด่วนตามเส้นทางสายหลักและสายรองทั้งทางหลวงชนบท
และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.8.3 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 
5.8.3.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ศปถ.อปท.) โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการการปูองกันและลดอุบัติเหตุ 
5.8.3.2 ก าหนดให้ อปพร. อาสาสมัคร ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มหรือมีสถิติบ่งชี้

ว่าเป็นพื้นที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
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5.8.4 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
5.8.4.1 รายงานผลในการด าเนินการในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

5.8.4.2 ส ารวจและศึกษาสภาพปัญหาของพ้ืนที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง 

5.8.4.3 จัดท าแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพ้ืนที่หรือจุดเสี่ยงภายในชุมชนและเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยในพื้นท่ี 

5.8.4.4 ประสานการปฏิบัติหรือเสนอให้หน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบเข้ามาด าเนินการแก้ไข

ปัญหาอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 

5.9 ภัยจากโรคระบาด 
ภัยจากโรคระบาด หมายถึง โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ เป็นภัยประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิด 

การเจ็บปุวยและเสียชีวิตของประชาชนจ านวนมาก รวมถึงเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สั งคม  
และความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการระบาดใหญ่จากการติดต่อในคนสู่คนผ่านโรคติดต่อ
ทางอาหารและน้ า ซึ่งเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ าที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป เช่น อาหาร  
ที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ทิ้งไว้ค้างคืนโดยไม่ได้แช่เย็นไว้และ ไม่ได้อุ่น 
ให้ร้อนก่อนรับประทานและด้วยในปัจจุบันการเดินทางข้ามพรมแดนประเทศ หรือการติดต่อค้าขาย 
ท าธุรกรรมต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว ท าให้การอุปโภคบริโภคและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่ละสังคม 
และชุมชนเป็นไปอย่างไร้การควบคุมที่เข้มงวด การแพร่กระจายของโรคและการติดต่อจึงสามารถเกิดขึ้นได้
โดยง่าย ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างมาก เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้โรคต่าง ๆ  
มีการเปลี่ยนแปลงและอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ าแต่ไม่เหมือนเดิมได้ 

ภัยจากโรคระบาดถือเป็นหนึ่งในสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
เนื่องจาก ภัยจากโรคระบาดนั้นมีทั้งการแพร่จากคนสู่คน การแพร่จากสัตว์สู่คน หรือภัยในโรคพืชที่มีการแพร่
ระบาดและส่งผลกระทบต่อพืชพ้ืนถิ่นขณะที่การควบคุมท าได้ยาก หากโรคเกิดการระบาดแล้ว และในปัจจุบัน
พบว่าแนวโน้มการระบาดของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น การจ ากัดหรือควบคุมท าได้ยากยิ่งขึ้นภายใต้  
การเคลื่อนย้ายของผู้คนในปัจจุบัน ส าหรับโรคที่พบบ่อยดังนี้ (1) โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) เกิดจากเชื้อต่าง ๆ 
ได้หลายชนิด อาทิเช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตรซัว และหนอนพยาธิ เชื้อต่าง ๆ เหล่านี้สามารถติดต่อได้
โดยการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม น้ าที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป (2) โรคอาหารเป็นพิษ (Food Poisoning) 
เกิดจากพิษของเชื้อแบคทีเรีย เช่น เชื้อซาลโมเนลล่า เชื้อรา เห็ด หรือสารเคมีที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไป  
ซึ่งมักพบในอาหารที่สุก ๆ ดิบ ๆ จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อ รวมทั้งอาหารกระป๋อง อาหารทะเล และน้ านม  
ที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ อาจพบในอาหารที่ท าไว้ล่วงหน้านาน ๆ แล้วไม่ได้แช่เย็นไว้ ถ้าไม่ได้อุ่นให้ร้อน 
และเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตจะท าให้เกิดโลหิตเป็นพิษ ซึ่งอาจท าให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะเด็กทารก เด็กเล็ก 
และผู้สูงอาย ุ(3) โรคบิด ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียหรืออะมีบา บางคนเรียกว่า บิดมีตัวกับ บิดไม่มีตัว โรคนี้สามารถ
ติดต่อได้โดยการรับประทานอาหาร ผักดิบ หรือน้ าดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป (4) อหิวาตกโรค (Cholera) 
เกิดจากเชื้ออหิวาตกโรค ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อได้ด้วยการรับประทานหรือดื่มน้ าที่มีเชื้อปนเปื้อน
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เข้าไป ส าหรับรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงแก่ความตายถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  (5) ไข้ไทฟอยด์ 
(Typhoid) หรือไข้รากสาดน้อย เกิดจากเชื้อไทฟอยด์ ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อได้โดยอาหารและน้ า
ที่ปนเปื้อนอุจจาระ และปัสสาวะของผู้ปุวย อาการที่เกิดขึ้นคือ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร 
ผู้ปุวยที่เป็นโรคนี้เรื้อรังจะมีเชื้อปนออกมากับอุจจาระและปัสสาวะเป็นครั้งคราว ซึ่งจะท าให้ผู้ปุวยนั้นเป็นพาหะ
ของโรคได้ ถ้าประกอบอาหารโดยไม่สะอาดหรือไม่สุก ก็จะท าให้เชื้อไทฟอยด์แพร่ไปสู่ผู้อ่ืนได้ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดโรคติดต่ออันตรายทั้งหมด 13 โรค โดยมีโรคติดต่อ
ทั้งหมด 52 โรค และในจ านวนนี้มี 23 โรคที่ต้องมีการแจ้งความ  

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ ๆ ที่มีรายงาน
ผู้ปุวยเพ่ิมขึ้นในระยะประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้  
รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคท่ีเพ่ิงจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่ง รวมถึงโรคติดเชื้อที่เคย
ควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะ แต่เกิดการดื้อยา เช่น โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์ (Hendra and Nipah 
Viral Diseases) โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza) โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) โรคติดเชื้อไวรัส 
ซิกา (Zika virus disease) ไข้หวัดนก H10N8 ในประเทศจีน การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H3N2 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โรคไข้หวัดนก H5N1 (Avian Influenza) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 
(Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease : EVD) ไข้หวัดนก
สายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน โรคไข้หวัดใหญ่ (Seasonal Influenza) โรคไข้เวสต์ไนล์ (WEST NILE FEVER) 

5.9.1 ความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับภัยจากโรคระบาด 
5.9.1.1 ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 

ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่ง  
ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต  
โรคนั้นอาจเป็นโรคติดต่อทางสัมผัสหรือไม่ก็ได้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพ้ืนที่เกิดโรคระบาด
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

5.9.1.2 ภัยจากโรคระบาดสัตว์ 
ภัยจากโรคระบาดสัตว์ หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตว์เลี้ยง

หรือสัตว์ปุาโดยเป็นโรคติดต่อทั้งในสัตว์ชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง  
ในอัตราที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
และสุขภาพของประชาชน 

5.9.1.3 ภัยจากโรคระบาดสัตว์น้ า 
ภัยจากโรคระบาดสัตว์น้ า หมายถึง ภัยที่เกิดจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรสัตว์

น้ า โดยเป็นโรคติดต่อทั้งในสัตว์น้ าชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง  
ในอัตราที่สูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
และสุขภาพของประชาชน 

 

http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/2197
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/2197
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/2195
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/2194
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/2078
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/2078
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/291
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/290
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/290
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/289
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/271
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/271
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/270
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/266
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/266
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/253
http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/diseases/79
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5.9.1.4 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช 
ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช  

เช่น เชื้อโรคพืช แมลง สัตว์ หรือพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช  ส่งผลให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช  
เช่น ต้น ตา ตอแขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังท าพันธุ์ได้
หรือตายแล้วและให้หมายความรวมถึงตัวห้ า ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย์ จนส่งผลกระทบ
ในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน 

 
5.9.2 สาเหตุของการเกิดโรคระบาด 

5.9.2.1 โรคติดต่อต่อจากคนสู่คน 
โรคติดต่อที่สามารถถ่ายทอดติดต่อกันไ ด้ระหว่างคนหนึ่ งไปสู่ อีกคนหนึ่ ง 

และเกิดการแพร่กระจายของโรคไปยังบุคคลอ่ืน ๆ และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  
ท าให้ประเทศไทยต้องพบกับโรคเขตร้อน (Tropical Diseases) โดยในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่
ที่มีการแพร่ระบาดจากคนสู่คน เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ H1N1  

5.9.2.2 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
โรคระบาดในกลุ่มนี้ เกิดจากเชื้อโรคมีการแพร่กระจายจากสั ตว์สู่คนแล้ว 

เกิดการแพร่ ระบาดเป็นวงกว้าง  โดยในปัจจุบัน มี เชื้ อ โรคในลักษณะนี้มากขึ้น  จากการปรับตัว 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท าให้เชื้อโรคเกิดการกลายพันธุ์ และเกิดการแพร่ระบาดจากสัตว์  
สู่คน เช่น ไข้หวัดนก 

5.9.2.3 โรคติดต่อที่น าโดยแมลง 
โรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะในการน าโรค จนน าไปสู่การแพร่ระบาดและในบางเรื่อง

เป็นอันตรายถึงข้ันเสียชีวิตได้ เช่น โรคไข้เลือดออกท่ีมียุงลายเป็นพาหะน าโรค  
 

5.9.3 พื้นที่เสี่ยงโรคระบาด 
ส าหรับพ้ืนที่ เสี่ยงโรคระบาดในแต่ละโรคนั้นจะมีการแจ้งเตือนจากกรมปูองกันโรค  

กระทรวงสาธารณสุขไปยังหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ เพ่ือแจ้งเตือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นพ้ืนที่ขณะเดียวกันก็ประสานให้โรงพยาบาลในพ้ืนที่เตรียมความพร้อม
รับมือ และเผชิญเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และพยาบาล หากเกิดโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ขึ้นในพ้ืนที่ 
อย่างไรก็ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคเพ่ือท าการเฝูาระวัง 
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ  
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5.9.4 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
5.9.4.1 การประเมินความเสี่ยง 

5.9.4.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจและเฝูาระวัง เมื่อมีการแจ้งเตือน
จากกระทรวงสาธารณสุขในการรับมือกับโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ 
รวมถึงโรคติดและโรคท่ีมีความเสี่ยงอันตราย 

5.9.4.1.2 ส ารวจความเสี่ยงของพ้ืนที่ กลุ่มเปราะบาง และประเมินความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝูาระวังและรับมือกับโรคต่าง ๆ  

 
5.9.4.2 การปูองกันและลดผลกระทบ 

5.9.4.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ออกก าหนด ข้อบัญญัติท้องถิ่น

หรือค าแนะน าเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคภายในเขตพ้ืนที่ 

5.9.4.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ

ให้แก่ประชาชน เมื่อมีการแจ้งเตือนให้เฝูาระวังโรค 

5.9.4.3 การเตรียมความพร้อม 
5.9.4.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการประสานกับหน่วยพยาบาล 

ในพ้ืนที่ในการเฝูาระวังและเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ 
5.9.4.3.2 การประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชนให้ เตรียมความพร้อมรับมือ 

กับโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดและโรคที่มีความเสี่ยง
อันตราย 

5.9.5 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 
5.9.5.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียม 

ความพร้อมรับมือจากโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดต่อและโรคที่มี 
ความเสี่ยงอันตราย พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติและข่าวสารจากหน่วยงาน 
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

5.9.5.2 จัดทีมส ารวจพ้ืนที่หรือประชากรที่มีความเสี่ยงจากโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ 
รวมถึงโรคติดต่อและโรคที่มีความเสี่ยงอันตราย 

5.9.5.3 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
5.9.5.4 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์เรื่องโรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ 

รวมถึงโรคติดต่อและโรคทีม่ีความเสี่ยงอันตราย 
5.9.5.5 ประสานการปฏิบัติ เครื่องมือตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการควบคุมโรคติดต่อ

หรือโรคระบาดในพ้ืนที่ 
5.9.5.6 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่  
5.9.5.7 จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรักษาพยาบาล 
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5.9.6 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 
5.9.6.1 การรายงานติดตามประเมินผลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.9.6.2 ถอดบทเรียนการเฝูาระวังและการเผชิญเหตุในการรับมือโรคติดต่อในเขตพ้ืนที่ 

 
5.10 สาธารณภัยในรูปแบบอ่ืน ๆ  

5.10.1 ภัยหนาว 
ภัยที่ เกิดจากสภาพอากาศที่หนาวจัดที่ อุณหภูมิลดลงต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส  

และลดลงอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยภัยหนาว
เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากอิทธิพลจากความกดอากาศสูง 
จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้อากาศมีความหนาวเย็นกว่าปกติโดย เฉพาะ 
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ส าหรับประเทศไทยนั้นมีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนของผลกระทบที่เกิดจากภัยหนาวที่อาจส่งผลกระทบ  
ต่อชีวิตประจ าวันของประชาชน อาทิ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใหม่ 
ขณะเดียวกันสภาพอากาศที่หนาวเย็นยังส่งผลกระทบต่อด้านการเกษตรที่อาจท าให้ไม้ผลร่วงหล่นหรือไม่ออกดอก 
ในส่วนของด้านปศุสัตว์ อากาศที่หนาวเย็นอาจท าให้สัตว์เจ็บปุวยและล้มตาย และจากสภาพอากาศที่แห้ง 
ความชื้นต่ าอาจท าให้เกิดไฟปุาหรืออัคคีภัยได้มากข้ึน 

5.10.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

5.10.1.1.1 การประเมินความเสี่ยง 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทีมส ารวจพ้ืนที่และประเมิน

ความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย

หนาวหรือประสบภัยหนาวเป็นประจ าภายในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น 

5.10.1.1.2 การเตรียมความพร้อม 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของ

ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชน 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามข่าวสารการพยากรณ์

อากาศ  พร้ อมทั้ ง ประชาสั ม พันธ์ ชี้ แจ งประชาชนให้ 

เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยหนาว 

(3) จัดเตรียมหน่วยบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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5.10.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 

5.10.1.2.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย  

5.10.1.2.2 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

5.10.1.2.3 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ภัยหนาวพร้อมทั้ง

ให้มีการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน 

5.10.1.2.4 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 

5.10.1.2.5 ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 

and Need Assessment : DANA) 

5.10.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 

5.10.1.3.1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ความช่ วยเหลือสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย 

5.10.1.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจจ านวนผู้ประสบภัยที่ได้รับ

ผลกระทบ รวมถึงสัตว์เลี้ยง  

5.10.1.3.3 การรายงานติดตามประเมินผลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท าการส ารวจพื้นที่ประสบภัย 

5.10.2 คลื่นความร้อน2 
คลื่นความร้อน (Heat Wave) กรมอุตุนิยมวิทยานิยามว่า การที่อากาศอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

หรือการเคลื่อนตัวของอากาศที่ร้อนจัดเข้าสู่บริเวณกว้าง อีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ก าหนด เกณฑ์อากาศร้อน
อุณหภูมิ ตั้งแต่ 35.0-39.9 องศาเซลเซียส และอากาศร้อนจัด อุณหภูมิตั้งแต่ 40.0 องศาเซลเซียส ขึ้นไป คลื่น
ความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่ยั งไม่ เคยเกิดขึ้น ในประเทศไทย และยังไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่ า 
จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่มีแนวโน้มเป็นไปได้มากท่ีจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะความชื้นจากทะเลจะพัดเข้ามา 
ปกคลุมประเทศไทย อีกทั้งในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
เป็นระยะเวลาที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือนเมษายนซึ่งดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศีรษะ  
ในเวลาเที่ยงวัน ท าให้ประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ บางครั้งยังมีหย่อมความกดอากาศต่ า
จากความร้อนปกคลุม การเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี และปีใดที่มีปรากฎการณ์
แอลนีโญเกิดขึ้นก็จะเป็นสาเหตุท าให้โลกร้อนยิ่งขึ้น และในแต่ละวันอุณหภูมิ ในช่วงเวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
ของแต่ละวัน เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวัน โดยเฉพาะช่วงเวลา 14.00 น. เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุด  
คลื่นความร้อนที่มากับอากาศร้อนสูง มีผลต่อการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย และร่างกายต้องท างานหนัก
มากเพ่ือจัดการกับอุณหภูมิในร่างกาย ให้เป็นปกติด้วยการพาความร้อนออกจากร่างกาย จะมีอาการหอบ 
                                                           
2 อ้างอิงข้อมูลจาก ส านักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค. คลื่นความร้อน.  
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หรือใจสั่น เมื่อเลือดมีความร้อนสูงกว่า 37 องศาเซลเซียส ความร้อนจะท าให้หลอดเลือดขยายเพ่ือรับการไหล
ของเลือดที่เพ่ิมมากขึ้น เส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังก็จะระบายความร้อนที่เกินไปยังบรรยากาศที่เย็นกว่า  
ขณะที่น้ าซึมผ่านผิวหนังตอนที่เหงื่อออก ถ้าความชื้นสูงก็จะท าให้การระเหยของเหงื่อช้าลง ซึ่งอาจท าให้ 
ระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

 
 
5.10.2.1 ลักษณะของคลื่นความร้อน 

5.10.2.1.1 คลื่นความร้อน (Heat wave) 
สภาพอากาศที่ อุ่นขึ้นอย่ าง เห็นได้ชัดหรือ มีการเคลื่อนตัว 

ของอากาศที่ร้อนจัดเข้าสู่บริเวณกว้างอากาศร้อนที่อุณหภูมิตั้งแต่ 35.0-39.9 องศาเซลเซียส และอากาศร้อน
จัด อุณหภูมิตั้งแต่ 40.0 องศาเซลเซียสขึ้นไป เป็นระยะเวลานานมากกว่า 48 ชั่วโมง และมีความชื้นสัมพัทธ์ 
ร้อยละ 80 หรือมากกว่านี้ 

5.10.2.1.2 ดรรชนีความร้อน(Heat index) 
จ านวนองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ที่บอกถึงอากาศร้อนซึ่งเป็น

ความรู้สึกจริง ๆ ของคนที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิและความชื้นหรือหมายถึงดรรชนีการวัดค่าความร้อนที่แท้จริงที่เรารู้สึก 
5.10.2.1.3 โรคเพลียแดด (Heat Exhaustion) 

อาการที่เกิดขึ้นเมื่อคนที่ออกแรงท างานหนักหรือออกก าลังกาย
มากในที่มีอากาศร้อนและชื้นท าให้สูญเสียน้ าในร่างกายกลายเป็นเหงื่อออกมา กลายเป็นสาเหตุที่ท าให้เลือดไป
เลี้ยงกล้ามเนื้อท่ีส าคัญลดลงท าให้เกิดอาการช็อก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคลมร้อน 

5.10.2.1.4 โรคลมแดด (Heat Stroke) 
โรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนท าให้

อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ในส่วนอาการที่เกิดเบื้องต้น เช่น เมื่อยล้า อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้อาเจียน วิตกกังวล ปวดศีรษะ ความดันต่ า หน้ามืด และยังอาจมีผลต่อระบบไหลเวียน และภายหลัง 
จะมีอาการเพ่ิมเติมเช่น ภาวะขาดเหงื่อ เพ้อ ชัก ไม่รู้ตัว มีการตาย ของเซลล์ตับ หายใจเร็ว หรืออาจมีอาการ
รุนแรงถึงข้ันหัวใจเต้นผิดจังหวะ ไปจนถึงอาการช็อก 

ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงจากคลื่นความร้อนนั้น  มีประชากรที่ เป็นกลุ่มเสี่ยง  

เช่น เด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ขวบ และกลุ่มคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มคนที่มีน้ าหนักตัวมาก ผู้ปุวย  

หรือคนท่ีอยู่ในที่แจ้งเป็นเวลานาน 

5.10.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 

5.10.2.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามข่าวสารข้อมูลจากหน่วยงาน

ทางด้านสาธารณสุข และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติ

ตนแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม 
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5.10.2.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ที่มีความเสี่ยงจากคลื่นความร้อน 

5.10.2.2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการประสานกับหน่วยพยาบาล

ในพ้ืนที่ในการเฝูาระวังและเตรียมความพร้อม 

 

5.10.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 

5.10.2.3.1 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

5.10.2.3.2 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

5.10.2.3.3 จัดเตรียมทีมแพทย์ พยาบาลให้มีความพร้อมในการรับมือ 

กับคลื่นความร้อน 

5.10.2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 

5.10.2.4.1 รายงานติดตามประเมินผลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
5.10.3 ภัยจากสารเคมีรั่วไหล 

การขยายตัวของเมือง โรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร  
ท าให้สารเคมีที่ถูกน ามาใช้มีการปนเปื้อนลงในดิน คู คลอง ล ารางสาธารณะต่าง ๆ หรือการปล่อยของเสีย
อุตสาหกรรมโดยไม่ผ่านการบ าบัด อุบัติเหตุที่ท าให้สารเคมีเกิดการรั่วไหล ปัจจัยเหล่านี้น าไปสู่การก่อให้เกิด
การรั่วไหลของสารเคมี จากข้อมูลทางสถิติที่กรมควบคุมมลพิษได้รวบรวมไว้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555 
– พ.ศ. 2560) พบว่า มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า 160 ครั้ง  
โดยแบ่งเป็น เหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนที่พิเศษ 78 ครั้ง เหตุระเบิด 5 ครั้ง เกิดการรั่วไหล  
หรือปนเปื้อน 77 ครั้ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560: 6) ในกรณีที่สารเคมีเหล่านี้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง 
จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบ ในกรณีที่ประชาชนได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายในรูปของก๊าซ 
จะส่งผลต่อระบบหายใจและก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แต่หากได้รับผ่านการสัมผัสหรือดูดซึมผ่านผิวหนัง
จะท าให้ เกิดอาการวิงเวียนศรีษะและอาเจียนรุนแรง นอกจากนี้การรั่ว ไหลของสารเคมียังท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในบริเวณดังกล่าวเสียหายหรือได้รับผลกระทบ และต้องมีการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ ในกรณีที่สารเคมีมีการรั่วไหลอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนั้น ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นสั่งอพยพประชาชนไปอยู่อาศัยในบริเวณท่ีปลอดภัยจากสารเคมีรั่วไหล  

ในการจัดระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย แบ่งการจัดการ  
สาธารณภัยตามระดับการจัดการสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลและแพร่กระจายของสารเคมีและวัตถุ
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อันตรายที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของประชาชน กระทบต่อที่อยู่อาศัยหรือได้รับผลกระทบ
ไม่ทางใดทางหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกลไกการจัดการสาธารณภัยในระดับที่ 1 สาธารณภัย
ขนาดเล็ก ในกรณีที่สารเคมีรั่วไหลหรือวัตถุอันตรายนั้นยังอยู่ในขอบเขตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
สามารถจ ากัดและควบคุมได้โดยเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ แต่หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นขยายขอบเขต 
และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน  

5.10.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
5.10.3.1.1 การประเมินความเสี่ยง 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทีมส ารวจพ้ืนที่และประเมิน
ความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย
สารเคมีรั่วไหล และส ารวจจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สถานที่ที่อาจก่อให้เกิดภัย 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงสารเคมี
รั่วไหลภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พ้ืนที่นั้น 

5.10.3.1.2 การปูองกันและลดผลกระทบ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ามาตรการหรือแนวทาง 

ในการปูองกันและลดผลกระทบในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ที่อาจเกิดสารเคมีรั่วไหล 

5.10.3.1.3 การเตรียมความพร้อม 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมหรือ

มีความเสี่ยงจากภัยสารเคมีรั่วไหลจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุสารเคมี
รั่วไหล 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซักซ้อมขั้นตอนในการเผชิญ
เหตุและการเตือนภัยล่วงหน้าให้พร้อมรับมือสถานการณ์ 

(3) เมื่อมีการคาดการณ์หรือมีการแจ้งเตือนภัยสารเคมีรั่วไหล 
ในพ้ืนที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ชี้แจง
ประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือ 

(4) จัดเตรียมหน่วยบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(5) จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยประจ าต าบล (One Tambon-One 

Search and Rescue Team : OTOS) 
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5.10.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างเกิดภัย 

5.10.3.2.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณ ี

ที่เกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล 

5.10.3.2.2 จัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 

5.10.3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์  

พร้อมทั้งให้มกีารแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน 

5.10.3.2.4 ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงาน 

ของกรมควบคุมมลพิษ 

5.10.3.2.5 จัดเตรียมพ้ืนที่อพยพและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัย 

5.10.3.2.6 จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  

5.10.3.2.7 จัดก าลังเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ พร้อมทั้ง
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ จัดระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู
จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ 

5.10.3.2.8 จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ 
5.10.3.2.9 ประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ 

(Damage and Need Assessment : DANA) 
5.10.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัย 

5.10.3.3.1 การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย 

5.10.3.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจจ านวนผู้ประสบภัยที่ได้รับ

ผลกระทบ รวมถึงสัตว์เลี้ยง 

5.10.3.3.3 ส ารวจพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุสารเคมีรั่วไหล พร้อมทั้ง

ประสานการปฏิบัติร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ 

5.10.3.3.4 รายงานติดตามประเมินผลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการ
ส ารวจพื้นที่ประสบเหตุและเตรียมการในการฟ้ืนฟูในระยะแรก 

5.10.3.3.5 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ ทบทวนการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย จากเหตุสารเมีรั่วไหล 

5.10.3.3.6 จัดท าแผนฟ้ืนฟูภายหลังสาธารณภัยด้านคุณภาพชีวิตและสภาพ
จิตใจ และจัดท าแผนฟ้ืนฟูความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งด้านการมีงานท า 
คุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจ 
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ในส่วนถัดไปนั้นในหัวข้อที่ 5.10.4 ภัยจากการก่อวินาศกรรม 5.10.5 ภัยทางอากาศ ในมาตรฐาน 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่มนี้จะไม่ขยายความในเชิงรายละเอียด เนื่องด้วย ภัยทั้งสองประเภทนี้ 
มีความเกี่ยวโยงกับภารกิจทางด้านความมั่นคงและมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อย 
ขณะเดียวกันกฎหมาย บุคลากร หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ เป็นของหน่วยงาน  
ทางด้านความมั่นคงมากกว่าหน่วยงานด้านการจัดการสาธารณภัย แม้ว่าภัยดังกล่าวจะมีการบัญญัติถึงใน
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แต่ในทางปฏิบัติภัยในลักษณะนี้เชื่อมโยง  
กับภารกิจทางด้านความมั่นคงและใช้กฎหมายทางด้านความมั่นคงเป็นหลักในการจัดการสถานการณ์  
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่เกิดภัยอันเป็นผลพวงจากการก่อวินาศกรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งพ้ืนที่นั้นประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทางด้านความมั่นคง เพ่ือทราบแนวทางในการปฏิบัติร่วม  
และการจัดการกับสถานการณ ์
 

5.10.4 ภัยจากการก่อวินาศกรรม 
ภัยที่เกิดจากการกระท าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ  

หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจน  
การประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นปุวนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งหมาย  
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ โดยภัยจากการก่อวินาศกรรมนั้ นยังหมายรวมถึง  
ภัยจากการก่อการร้ายและภัยจากการก่อการร้ายสากล โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ (1) ภัยจากการก่อ
วินาศกรรม (2) ภัยจากการก่อการร้ายที่เกิดจากการกระท าใด ๆ ที่สร้างความปั่นปุวนให้ประชาชนเกิด 
ความหวาดกลัว หรือเพ่ือขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระท าหรือละเว้นกระท า
การอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ส าคัญ และ (3) ภัยจากการก่อการร้าย
สากล ภัยที่เกิดจากการปฏิบัติการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล้ าเขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอ่ืน การกระท านั้น 
อาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรู้เห็นก็ได้ เมื่อเกิดขึ้น
ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ นโยบายของชาติทั้งด้านการเมือง
และการปูองกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ 

5.10.5 ภัยทางอากาศ  
ภัยที่เกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธน าวิถี ขีปนาวุธ หรือสิ่งใด ๆ  

ที่เคลื่อนที่หรือส่งตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ในปัจจุบันได้มีการคุมเข้มและมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการเดินทางโดยสาร 
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บทที่ 6 การใช้แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6.1 ระดับของแผนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6.2 องค์ประกอบ/เนื้อหาของแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.3 การขับเคลื่อนและน าแผนไปปฏิบัติ 
6.4 การประเมินผลแผนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 
 บทที่ 6 การใช้แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยแบ่งรายละเอียดของเนื้อหาเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก ระดับของแผนและการติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่อธิบายถึงระดับของแผนในการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่  2 อธิบาย 
และให้ภาพรวมของแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เนื้อหาทั้งหมด 6 บทที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยแผนฉบับนี้จะเป็นแผนที่น ามาใช้ควบคู่กับมาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนและน าแผนไปปฏิบัติ โดยอธิบายให้เห็นถึงแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เทียบเคียงกับการขับเคลื่อนแผนของแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 และส่วนที่ 4 เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลที่ล้อไปกับแผนปฏิบัติ
การในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
6.1 ระดับของแผนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงระดับของแผนที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยระดับของแผนในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงแผนยุทธศาสตร์ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานในเชิงงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่ประกอบไปด้วย  
แผนเผชิญเหตุ และมีขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติ (Standard Operation Procedures) โดยเน้นไปที่ 
การอธิบายถึงมาตรฐานของแผนที่ควรจะเป็น ในส่วนของระดับของแผนในการบริหารจัดการสาธารณภัย แบ่งเป็น 4 
ระดับ ดังนี้ 
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6.1.1 ระดับของแผนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยนั้นได้มีการจัดท าแผนส าหรับ การปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีแผนในระดับต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 
6.1.1.1 แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
6.1.1.2 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงชาติ (Strategic National Plan for 

Disaster Risk Reduction ; SNAP) 
6.1.1.3 แผนแม่บทเฉพาะภัย 
6.1.1.4 แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
6.1.1.5 แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
6.1.1.6 แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
6.1.1.7 แผนเผชิญเหตุ (Incident Response Plan : IRP) 
6.1.1.8 ขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operation Procedures : SOPs) 

6.1.2 แผนการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชาติ 
แผนที่อธิบายถึงการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาพรวมของประเทศ ปัจจุบันแผนส าคัญ 

ที่เป็นแผนหลักในการจัดการสาธารณภัยของไทย คือ แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 ที่รวมเอาแนวคิดการจัดการสาธารณภัย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย กลไกในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
บทบาท อ านาจหน้าที่และแนวทางในการปฏิบัติร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการจัดการสาธารณภัยในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ครอบคลุมการจัดการ
สาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและภายหลังสาธารณภัยผ่านพ้นไป โดยแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
และสอดรับกับนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
แห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2562 ที่ให้ความส าคัญกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ในทุกขั้นตอนของวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ค านึงถึงมิติทางด้านโครงสร้างองค์กร เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานกว่า 136 หน่วยงานร่วมด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงาน
เซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2573  

6.1.3 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นเอกสารที่ระบุกระบวนการในการตอบสนองต่อสถานการณ์ 

ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น โดยมีการก าหนดรายละเอียดของหน่วยงานอ านาจหน้าที่ โครงสร้างความสัมพันธ์  
กับหน่วยงานต่าง ๆ รายการทรัพยากรด้านต่าง ๆ ส าหรับการปฏิบัติการ รวมทั้งมีการอธิบายกระบวนงาน  
ในการปฏิบัติ โดยแผนปฏิบัติการฉุกเฉินมุ่งเน้นที่การประเมินความเสียหายเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์  
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เพ่ือช่วยเหลือยังชีพเท่านั้น ส าหรับองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งนี้มีความแตกต่ างกัน 
ตามประเภทภัย ที่ภาวะฉุกเฉินอาจหมายความรวมถึงการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพ่ือการอพยพ
หลบภัยและรับมือ อาทิ สึนามิ เป็นต้น ประกอบไปด้วยสองส่วน ดังนี้ (ทวิดา กมลเวชช, 2556, 252 - 259) 

6.1.3.1 แผนขั้นต้น (Basic Plan) 
อธิบายถึงภาพรวมของนโยบายและหน่วยงานตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

ที่ให้รายละเอียดถึงอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย สถานการณ์สาธารณภัย แนวทางในการปฏิบัติงาน  
การจัดระบบบัญชาการสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัย รวมทั้งการจัดแบ่งหน้าที่เป็นการเฉพาะ  
โดยแผนขั้นต้นควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เทียบเคียงได้กับ แผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับพ้ืนที่ (แผนปฏิบัติการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เนื่องจากเป็นแผนการปฏิบัติการที่ระบุรายละเอียด 
เชิงพ้ืนที่ พร้อมทั้งบริบทของการอ านวยการ และการบริหารจัดการตามแต่ละพ้ืนที่ ภายใต้โครงสร้าง
องค์ประกอบของแผนที่ได้รับการแนะน ามาจากมาตรฐานกลาง 

6.1.3.2 ภาคผนวกหน้าที่การปฏิบัติงาน (Functional Annexes) 
เอกสารที่ เป็นแผนการท างานของงานต่าง ๆ ที่ จะให้ข้อมูลและทิศทาง 

ที่ เฉพาะเจาะจง และจัดแบ่ งภารกิจ  ความรับผิดชอบและการปฏิบัติ งานของแต่ละหน่วยงาน 
ในการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน ภาคผนวกหน้าที่การปฏิบัติงานครอบคลุมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ระบบัญชาการสถานการณ์ การจัดระบบสื่อสาร การเตือนภัย เป็นแผนเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
แต่ละส่วนงาน ในองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการที่ เป็นแผนพ้ืนฐาน เนื่องจากแผนในลักษณะนี้ 
มีรายละเอียดการปฏิบัติที่เป็นกระบวนงานครบวงจร อาจไม่ลงถึงขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานอย่างละเอียด  
แต่มีความครบถ้วนของงานที่จะต้องปฏิบัติในส่วนต่าง ๆ 

6.1.3.3 ภาคผนวกเฉพาะภัย (Hazard-specific Annexes) 
เอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่เฉพาะที่มีความเสี่ยงภัย เช่น น้ าท่วม

ฉับพลัน เขื่อนแตก โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดและวางแผนเป็นอย่างดี  
ส าหรับภาคผนวกเฉพาะภัยมีการวิเคราะห์จ าลองสถานการณ์ การระบุสาธารณภัยในพ้ืนที่ การสั่งการ  
และการควบคุม การประสานงานข้ามขอบเขตการปกครอง เทียบเคียงได้กับแผนแม่บทเฉพาะภัย ที่จะมีการ
ให้รายละเอียดการปฏิบัติพิเศษ ในทุกขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย เพราะในแผนพ้ืนฐาน  
จะกล่าวเฉพาะการปฏิบัติมาตรฐานที่เหมือนกันในทุกประเภทภัย แผนเฉพาะหน้าที่จะทุกประเภทภัยแต่ทุก
ลักษณะงาน แผนเฉพาะภัยจึงให้รายละเอียดในการน าเสนอมาตรการและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันตามภัย 
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6.1.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operation Procedures : SOPs) 
ส่วนที่ได้จากการถอดแผนปฏิบัติออกมาเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติแบบละเอียด 

ที่อธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติของกระบวนงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติมีมาตรฐาน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6.1.4 แผนเผชิญเหตุ 
แผนเผชิญเหตุเกิดขึ้นจากความต้องการแผนปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยที่ต้องการ 

ความชัดเจนและรายละเอียดในการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นกลยุทธ์ในภาพรวมในการจัดการ
เหตุฉุกเฉิน รวมถึงการก าหนดทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ภารกิจที่มอบหมาย แผนเผชิญเหตุมีลักษณะ
ส าคัญ คือ เป็นแผนในขั้นตอนของภาวะฉุกเฉินไปจนถึงการตอบสนองต่อสถานการณ์แ ละการให้ 
ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟ้ืนฟูเบื้องต้น ทั้งนี้เป็นแผนที่เน้นในขั้นตอนเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ
จนถึงระหว่างเกิดภัย และระบุถึงความเฉพาะของภัยในพ้ืนที่และรายละเอียดข้อมูลของพ้ืนที่ อย่าง
เฉพาะเจาะจง 

 
6.2 องค์ประกอบ/เนื้อหาของแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงองค์ประกอบหรือเนื้อหาในภาพรวมหรือสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ

ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยแผนฉบับนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ในปูองกัน  
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินตลอดจนการฟ้ืนฟู
ภายหลังเกิดสาธารณภัย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานแรกที่ เผชิญสาธารณภัย 
และเป็นหน่วยงานหลักในระดับพ้ืนที่มีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตท้องถิ่นนั้นซึ่งเป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 อันเป็นกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัย
ของประเทศไทยที่บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และสอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายและสอดคล้อง
กับแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เป็นแบบแผน
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส าหรับองค์ประกอบหรือเนื้อหา 
ของแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 6 บท 
ดังนี้  
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องค์ประกอบหรือเนื้อหาของแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  

 บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป อธิบายถึงสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ โดยอธิบายถึง
ที่ตั้งและอาณาเขต การแบ่งเขตการปกครอง จ านวนประชากร การนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ประวัติการเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติอย่างน้อยในรอบ 5 ปี และจัดล าดับ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายในพ้ืนที่ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ความถี่ของสาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้นและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และในส่วนสุดท้ายของบทนี้เป็นการจัดท าปฏิทินสาธารณภัย
ประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 

1.1 สภาพทั่วไป 
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
1.1.2  เขตการปกครอง (จ านวนต าบล – จ านวนหมู่บ้าน) 
1.1.3  ประชากร และการนับถือศาสนา 
1.1.4  การประกอบอาชีพ 
1.1.5  เส้นทางการคมนาคม 
1.1.6  แหล่งแม่น้ าล าคลอง 

1.2 ประวัติการเกิดสาธารณภัย 

1.2.1 สถานการณ์สาธารณภัย 

1.2.2 สถิติภัย 
1.3 การจัดล าดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

1.4 ปฏิทินสาธารณภัยประจ าปี 
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ข้อมูลประชากรและการนับถือศาสนา ในส่วนนี้ควรมีการระบุ
จ านวนของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากร
ที่มีความเปราะบาง และการทราบจ านวนประชากรที่มีความแน่ชัด
จะช่วยให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยเป็นไปด้วยความราบรื่น
มากยิ่งขึ้น และการทราบข้อมูลทางศาสนาของประชาชนในพ้ืนที่ยัง
ช่วยให้หน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือองค์กรปกครอ ง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่สามารถจัดสิ่งของยังชีพ อาหาร และปัจจัย 
ที่จ าเป็นที่มีความเหมาะสมแก่ผู้ประสบภัยด้วย ในส่วนนี้ควรมี 
การปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ข้อมูลทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
 
 

ร ะ บุ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น ที่ตั้ งและอาณาเขต การแบ่ง 
เขตการปกครอง พ้ืนที่ข้างเคียงที่อยู่ใกล้ 
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การจัดล าดับของความเสี่ยงภัยไม่ควรใช้เฉพาะสถิติของการเกิดภัย
ในพ้ืนที่มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดล าดับ แต่ควรใช้สูตรในหน้า 20 
มาใช้ในการจัดล าดับความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ เนื่องจาก ลักษณะ 
ของภัยในบางประเภทที่มีความถี่มาก แต่ผลกระทบค่อนข้างต่ า  
ถือว่าเป็นภัยที่มีความเสี่ยงต่ า  ขณะที่ภัยบางประเภทความถี่ 
ในการเกิดหรือโอกาสในการเกิดภัยน้อยกว่า แต่ส่งผลกระทบสูง  
จึงเป็นภัยที่มีความเสี่ยงสูง  
 
 

ปฏิทินสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพ้ืนที่ 
มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของลักษณะของภัยและระยะเวลา  
ในส่วนนี้ท้องถิ่นจึงควรปรับปฏิทินให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
ลักษณะของภัยและช่วงเวลาที่เกิดภัย ส าหรับภัยบางประเภทที่ให้มี
การเฝูาระวังตลอดปีนั้น เช่น อุบัติเหตุ ควรจะขีดเข้มหรือเส้นทึบ
ในช่วงเทศกาล เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถเฝูาระวังและเตรียมความพร้อมในการจัดการ 
ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 
 



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                      150 
 

 

 

บทที่ 2 แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 

บทที่ 2 แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย โดยอธิบายถึงขอบเขตสาธารณภัยที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระดับการจัดการสาธารณภัย ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยที่ครอบคลุมการจัดการสาธารณภัยในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดการสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดภัย 
ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ที่แบ่งเป็นงบประมาณปกติและงบประมาณฉุกเฉิน นอกจากนี้บทที่ 2 ยังให้ความส าคัญกับแนวทา ง 
การปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอ าเภอและจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง หน่วยทหารในพ้ืนที่ 
ภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 

2.1 ขอบเขตสาธารณภัย 
2.2 ระดับการจัดการสาธารณภัย 
2.3 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
2.4 งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

2.4.1 ภาวะปกติ 

2.4.2 ภาวะฉุกเฉิน 
2.5 องค์กรปฏิบัติในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.5.1 ระดับนโยบาย 
2.5.2 ระดับปฏิบัติ 

2.6 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
2.7 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.7.1 การปฏิบัติร่วมกับอ าเภอและจังหวัด 

2.7.2 การปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง  

2.7.3 การปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารในพ้ืนที่  

2.7.4 การปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองค์การสาธารณกุศล 
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บทที่ 3 การปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
 

 บทที่ 3 การปฏิบัติก่อนเกิดภัยที่ให้ความส าคัญกับการจัดการสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย โดยมุ่งเน้น
ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ส าหรับรายละเอียดในบทนี้ เป็นการอธิบายให้เห็นถึงแนวทาง  
ในการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือและพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัย 
ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยเริ่มที่การประเมินความเสี่ยงต่อสาธารณภัยที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่  การปูองกัน 
และลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ส าคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
และสร้างความพร้อมให้กับชุมชนในการรับมือและเตรียมความพร้อมหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่ในปัจจุบัน
เป็นที่ยอมรับกันว่า หากชุมชนหรือท้องถิ่นสามารถรับมือกับสาธารณภัยได้ดีก็จะสามารถลดผลกระทบ  
ความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่และลดความเสียหายอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  
ตามแนวคิดการจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นอกจากนี้การปฏิบัติก่อนเกิดภัยได้ให้ความส าคัญกับ
การเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยโดยมีแนวทางในการปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ 

3.1 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
3.2 การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.2.1 นิยามความเสี่ยง 
3.2.2 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.3 พื้นที่เสี่ยง ระดับความเสี่ยง และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
3.4 แนวทางในการปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.4.1 การปูองกันและลดผลกระทบ 
3.4.2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 

3.4.3 แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชน 

3.5 การแจ้งเตือนภัย 

3.5.1 การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 

3.5.2 การแจ้งเตือนภัย 

3.5.3 ระดับและความหมายของสีในการแจ้งเตือนภัย 

3.5.4 กระบวนการแจ้งเตือนภัย 
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1. ระบุลักษณะของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอาจเรียงตามล าดับความเสี่ยงของสาธารณภัย
ในพ้ืนที ่

2. ระบุของความเสี่ยงแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงในพ้ืนที่ 
ว่ามีความเสี่ยงระดับใดและเสี่ยงภัยประเภทใด 

3. ปัจจัยหรือสาเหตุที่ส่งผลหรือก่อให้เกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี 
4. แผนงานหรือโครงการในการด าเนินการลดความเสี่ ยง 

จากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

1                     2                         3                     
4                  

ตัวอย่ าง เ พ่ือเป็นแนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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บทที่ 4 การปฏิบัติขณะเกิดภัย 
 
 บทที่  4 การปฏิบัติขณะเกิดภัย  ในการเผชิญสาธารณภัยหรือการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ที่ให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กู้ชีพ กู้ภัย และการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย  
ส าหรับการปฏิบัติขณะเกิดภัยเน้นไปที่แนวทางการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน ทั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การสื่อสาร 
ในภาวะฉุกเฉิน การอพยพ หรือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยขณะเกิดภัย  

4.1 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

4.2 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 

4.3 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
4.4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

4.4.1 หลักการปฏิบัติ  
4.4.2 การควบคุมสถานการณ์และการเผชิญเหตุ 
4.4.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

4.5 การสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 
4.6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
4.7 การอพยพ 
4.8 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 

and Need Assessment : DANA) 
4.9 การรับ – จ่ายส่ิงของบริจาค 

4.10 การบริหารจัดการศูนย์พักพิง  
4.11 การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย 
4.12 การอพยพ 
4.13 การอพยพของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.14 การร้องขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.15 การยกระดับการจัดการสาธารณภัยจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 
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บทที่ 5 การปฏิบัติหลังเกิดภัย 
 

 บทที่ 5 การปฏิบัติหลังเกิดภัย ภายหลังสาธารณภัยผ่านพ้นไป โดยให้ความส าคัญกับการปรับสภาพ
ของพ้ืนที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยเร็ว และฟ้ืนฟูระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติและกลับมาใช้ได้โดยเร็ว รวมทั้งการท าให้ประชาชนกลับมาท ากิจกรรม  
ในชีวิตประจ าวันได้โดยปกติ โดยมีเปูาหมายส าคัญ คือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
ส าหรับการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัยให้ความส าคัญกับการส ารวจ
ความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น ด้วยการส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งสาธารณประโยชน์ของชุมชนและท าการส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์
สาธารณภัย ในส่วนของการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยนั้นแบ่งเป็นการฟ้ืนฟูระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 
รวมทั้งการฟ้ืนฟูในด้านต่าง ๆ  

5.1 การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้น 

5.1.1 ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ 

5.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการเกิดสาธารณภัย 

5.1.3 ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย 

5.2 การฟื้นฟู 

5.2.1 การฟ้ืนฟูระยะสั้น 

5.2.2 การฟ้ืนฟูระยะกลาง/ระยะยาว 

5.2.3 การฟ้ืนฟูด้านต่าง ๆ 
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บทที่ 6 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
บทที่ 6 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
โดยอาศัยการบูรณาการจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐในระดับต่าง ๆ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ภาคสาธารณะอ่ืน ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนที่มีการระบุหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงแนวทางการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล การวิจัยและพัฒนา 
และการทบทวนแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

6.2 การติดตามและประเมินผล 

6.3 การวิจัยและพัฒนา 

6.4 การทบทวนแผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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6.3 การขับเคลื่อนและน าแผนไปปฏิบัติ 
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ถูกใช้เป็นแผนหลักในการจัดการ  

สาธารณภัยของประเทศไทยที่รวมเอาแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ขั้นตอนการปฏิบัติ  
และกลไกการจัดการสาธารณภัยในทุกขั้นตอนของวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย 
ระหว่างเกิดและภายหลังเกิดสาธารณภัย โดยในปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนไปยังระดับต่าง ๆ
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ในปัจจุบันได้มีการด าเนินการในการจัดท าแผนปฏิบัติการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผน
หลักในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายในเขตพ้ืนที่ของตน และเป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ตามความในมาตรา 20 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่
มีหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องที่ของตน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นหลักในการขับเคลื่อนแผนไปสู่

การปฏิบัติภายใต้แผนการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจ

เกี่ยวกับสาระส าคัญของแผนการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

พ.ศ. 2558 

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือ

มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคู่กับ

แผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ 

4. จัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและร่วมฝึกซ้อมในการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกับกองอ านวยการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ  

2. การบูรณาการแผนปฏิบัติการอย่างมี

ส่วนร่วมในทุกระดับ 

2. จัดประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ 

บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ด าเนินการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับหน่วยงานระดับอ าเภอและจังหวัด 



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                       157 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. การผลักดันให้มีการจัดท า

งบประมาณแบบบูรณาการ 

 

5. จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการด าเนินภารกิจ 

6. พิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ ได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นไปที่การลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาในภาพรวม
และเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจั งหวัดเ พ่ือขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณ 

4. การก าหนดบทบาทหน่วยงานและ

ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนแผนไปสู่

การปฏิบัติ 

7. สนับสนุนก ากับติดตามให้ค าแนะน าในการจัดท า

แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือเป็น

กรอบการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่และเชื่อมโยงกับ

แผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. การติดตามและประเมินผล 

 

8. ให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติแก่ภาคี

เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

9. ติดตามและประเมินผลโดยร่วมกับหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานในระดับพื้นท่ี  

6. การวิจัยและการพัฒนา 

 

10 .  ศึ กษา  ค้ นคว้ า  และวิ จั ย พัฒนาร่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
กับพ้ืนที่ให้เหมาะสม 

11. ศึกษาและถอดบทเรียนสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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6.4 การประเมินผลแผนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่ประกอบไปด้วย 2 แนวคิดหลัก  
คือ การติดตามการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ในส่วนแนวทางในการติดตามและประเมินผลภายใต้
แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และหลักการคิด  
เชิงเหตุผล ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์ด้วยข้อมูลและเหตุผลเชิงประจักษ์  

6.4.1 ในการติดตามประเมินการขับเคลื่อนแผน และความก้าวหน้าของแผนในการถ่ายทอดสู่
แผนระดับต่างๆของหน่วยปฏิบัติ และน าไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ภายใต้แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้มีการตั้ง

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นหน่วยหลักในการรับผิดชอบ  
และได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังแผนภาพที่แสดงกิจกรรมการขับเคลื่อนและถ่ายทอด
แผนนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก าหนดกรอบติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผน
และการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ 

ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผน 
แนวทางในการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ 
แผนงานหรือโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ก าหนดประเด็นและตัวชี้วัด 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล 
ข้อมูลภาคสนาม การระดมความคิดเห็น และการก าหนดเปูาหมาย
และการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการที่กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น 
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6.4.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ ให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

และหลักการคิดเชิงเหตุผล ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์ด้วยข้อมูลและเหตุผล  
เชิงประจักษ ์โดยสามารถอาศัยกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 6.4.2.1 การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ  
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงสาธารณภัย 

ของหน่วยงาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในภาครัฐ เป็นการบริหารที่ทั่วโลกรับเอาแนวคิดมาตั้งแต่ยุคที่
ภาครัฐต้องการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง หากแต่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในยุคนั้น  
ไม่ได้ถูกแปลความหมายให้ชัดเจนและมีเครื่องมือในการจัดท าที่ชัดเจนมากเท่าเครื่องมือด้านการบริหารจัดการ
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ หรือการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบกับแนวคิด 
เชิงประสิทธิภาพเป็นที่นิยมมากกว่า จึงท าให้การน าเอาวิธีคิด วิธีจัดการ และการก ากับควบคุมในรูปแบบ  
ของการวัดผลการด าเนินงานหลัก Key Performance Indicators; KPIs ท าได้สะดวกและเหมาะมือมากกว่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการในระบบราชการและหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย 

 
 
 

จัดท ารายงานสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

เสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

เสนอผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

พิจารณาผลักดันแผนงาน 
/โครงการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
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อาศัยการพิจารณาและวิเคราะห์จากรากเหง้าของปัญหา ร่วมกับสถานการณ์

แวดล้อมที่ เป็นปัจจุบันตลอดจนความเป็นไปได้  และพลวัตรความเปลี่ ยนแปลงที่มีอยู่ โดยรอบ  
จึงท าให้การจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้น มีความคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการบริหาร  
เชิงยุทธศาสตร์ และมีการตั้งเปูาหมายสูงสุดในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในรูปของ
วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งระบุเปูาประสงค์ที่ต้องไปถึง มีการชี้วัดทั้งผลผลิตที่เป็นสิ่งที่ได้  
เมื่อท ากิจกรรมและโครงการเสร็จ ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อเนื่องต่อไปที่ เป็นผลลัพธ์ ที่จะสามารถ
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จนสามารถเกิดสัมฤทธิผลทางการพัฒนาได้ตามท่ีตั้งเปูาหมายไว้ 

 
 6.4.2.2 การประเมินตามหลักผลสัมฤทธิ์วัตถุประสงค์หลัก (Objective Key Results; OKRs)  

การประเมินตามหลักผลสัมฤทธิ์วัตถุประสงค์หลัก (Objective Key Results; OKRs) 
โดยอาศัย 7 Sendai Global Outcome เป็นหลัก ส าหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ                       
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 เห็นชอบให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเข้าร่วมให้การรับรองกรอบ
เซนไดดังกล่าวด้วย โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม
สหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุุน ด้วย ซึ่งใน
ขณะเดียวกันนั้น ประเทศไทยอยู่ระหว่างกระบวนการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 ที่ให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management: DRM) ซึ่ง
สอดรับกับทิศทางของโลกด้วยเหตุนี้กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยรับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้เสนอให้น าหลักการของ “กรอบเซนได” ตลอดจนกรอบการ

จุดมุ่งหมาย 

หรือผลกระทบ 

ผลลัพธ์ 
 

ผลผลิต 
 

กิจกรรม 
 

ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลลัพธ์ 
 

การน านโยบาย/
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

 

การปรับปรุงสังคมระยะยาว
และเป็นผลกระทบในวงกว้าง 

ผลกระทบขั้นต้น 
 

สินค้าและบริการ 
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ด าเนินงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาบรรจุไว้ในแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           
พ.ศ. 2558 นี้ด้วย พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องน าไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสาธารณภัย 

ตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
เปูาประสงค์ ข้อ รายละเอียด ขั้น

พื้นฐาน 
ขั้น

พัฒนา 
เปูาประสงค์ที่ 1  
ลดอัตราการเสียชีวิต
จากสาธารณภัยจาก
ค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปีท่ี
ผ่านมา 

1 จ านวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยลดลง  
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

  

2 
 

จ านวนผู้สูญหายจากสาธารณภัยลดลง  
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

  

เปูาประสงค์ที่ 2  
ลดจ านวนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณ
ภัยจากค่าเฉลี่ยในช่วง  
5 ปีที่ผ่านมา 

1 จ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง   
2 จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือปุวยจากสาธารณภัยลดลง   

3 จ านวนที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยลดลง 

  

เปูาประสงค์ที่ 3  
ลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจาก 
สาธารณภัย 

1 มู ลค่ า ความ เสี ยหายทาง เศรษฐกิ จที่ เ กิ ดจาก 
สาธารณภัยลดลง 

  

2 จ านวนพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย 
จากสาธารณภัยลดลง 

  

3 จ านวนพ้ืนที่ปศุสัตว์/ประมงที่ได้รับความเสียหาย 
จากสาธารณภัยลดลง 

  

4 จ านวนพ้ืนที่ย่านศูนย์กลางทางเศรษฐกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเมืองที่ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัยลดลง 

  

5 จ านวนพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยลดลง 

  

เปูาประสงค์ที่ 4 
ลดความเสียหายจาก 
สาธารณภัยท่ีมีต่อ
โครงสร้างพ้ืนฐานและ

1 ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณะได้รับความเสียหายลดลง 

 
 

 

2 จ านวนสถานศึกษาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยลดลง 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสาธารณภัย 
ตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

เปูาประสงค์ ข้อ รายละเอียด ขั้น
พื้นฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

การหยุดชะงักของ
บริการสาธารณะขั้น
พื้นฐาน 

3 จ านวนสถานพยาบาล ในเขตองค์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
ลดลง 

  

4 บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย 
จากสาธารณภัยลดลง 

  

5 จ านวนการหยุดชะงักของบริการพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่เกิด
จากสาธารณภัยลดลง 

  

เปูาประสงค์ที่ 5 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การลดความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย 

1 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมี การจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยหรือ
แผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 แผน 

  

2 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมี การจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์การลดความเสี่ ยงจากสาธารณภัย 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ 

  

เปูาประสงค์ที่ 6 
เพิ่มขีดความสามารถใน
การจัดหา และการให้
ประชาชนเข้าถึงระบบ
การเตือนภัยล่วงหน้าที่
สามารถเตือนภัยได้
หลายประเภทและมีการ
ประเมินความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย 

1 ประชาชนเข้าถึงระบบการเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถ
เตือนภัยได้หลายประเภทและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้านสาธารณภัยในพื้นท่ีได้ 

  

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการประเมินความเสี่ยง
แ ล ะ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร รั บ มื อ 
จากสาธารณภัย 

  

3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงข้อมูล 
ความเสี่ยงในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับรู้ 

  

4 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการจัดท าข้อมูล 
ความล่อแหลม ความเปราะบาง ความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยในพื้นท่ี 

  

5 พัฒนาความรู้ด้ านสาธารณภัยให้แก่ เจ้าหน้าที่ 
อ า ส าส มั ค ร ใน พ้ื น ที่ ใ ห้ พ ร้ อ ม รั บ มื อห าก เ กิ ด 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสาธารณภัย 
ตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

เปูาประสงค์ ข้อ รายละเอียด ขั้น
พื้นฐาน 

ขั้น
พัฒนา 

สาธารณภัยขึ้น 
6 
 

เสริมสร้างความร่วมมือของคนในท้องถิ่นในการ
เผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัยผ่านการเข้า
มามีส่วนร่วมของชุมชน 

  

 

ตารางที่ 6 - 1 แสดงเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสาธารณภัยตามกรอบการด าเนินงานเซนไดเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ 

การปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ รายละเอียด ท า ไม่ท า หมายเหตุ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติในระยะก่อนเกิดสาธารณภัย    
1 การประเมินความเสี่ยง    
 1.1 ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน    

1.2 ประเมินภัย (ระบุลักษณะ ระดับความรุนแรง โอกาส  
หรือความเป็นไปได้ในการเกิดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน) 

   

1.3  การประเมินความล่อแหลม    
1.4   การประเมินความเปราะบางและศักยภาพ (ความอ่อนไหว

ของชุมชน ระดับความเสียหายในพ้ืนที่  ความพร้อมของ
ทรัพยากร) 

   

1.5  การวิเคราะห์ความสูญเสียและผลกระทบ    
1.6  จัดท าข้อมูลสถานะความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการ    
1.7   การพัฒนาหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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การปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ รายละเอียด ท า ไม่ท า หมายเหตุ 
2 การปูองกันและการลดผลกระทบ    
 2.1 มาตรการเชิงโครงสร้าง  

)ตัวอย่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกท าได้(  

 การสร้างก าแพงกั้นน้ าริมตลิ่ง 

 การขุดลอกคูคลอง 

 เส้นทางการคมนาคม 

 ปูายสัญญาณ 

 _____________________________________ 
 

   

2.2  มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
)ตัวอย่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกท าได้(  

 การออกกฎหมายหรือข้อบัญญัติ (มาตรฐานการ 
ก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่เสี่ยงภัย) 

 การจัดท าแผนที่เสี่ยงจากสาธารณภัย 

 การจัดการและควบคุมผังเมือง 

 การให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชน 

 _____________________________________ 

   

3 การเตรียมความพร้อม    
3.1  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน (CBDRM) 

)ตัวอย่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเลือกท าได้(  

 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ  
หรือก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย 

 สร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามาร่วม 
เป็นอาสาสมัคร 

 การฝึกซ้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในชุมชน 

 ____________________________________ 
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การปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ รายละเอียด ท า ไม่ท า หมายเหตุ 

3.2 การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่    
(1) การฝึกเชิงอภิปราย หารือเกี่ยวกับแผน วิธีการในการ

ปฏิบัติ 
   

(2) การฝึกเชิงปฏิบัติการ (การฝึกปฏิบัติ,  
การฝึกเฉพาะหน้าที่, การฝึกเต็มรูปแบบ) 

   

3.3 การเฝูาระวังและประเมินสถานการณ์    
(1) ในกรณีที่สาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดชุดเฝูาระวังติดตามสถานการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง 

   

(2) ติดตามรายงานสภาพอากาศ และการแจ้งเตือนข่าว
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   

(3) จัดทีมประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวสารแก่ประชาชน    
(4) จั ดอาสาสมั ค รและ เครื อข่ าย เ ฝู า ร ะวั ง ติ ดตาม

สถานการณ์ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง 
   

3.4 การเตรียมการอพยพ    
(1) จัดท าแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย     
(2) จัดท าแผนอพยพส่วนราชการ    

3.5  การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราว    
(1) จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว    
(2) ก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว    
(3) จัดเตรียมปัจจัยความจ าเป็นขั้นต่ า    
(4) การจัดการและบันทึกข้อมูลผู้อพยพ    

3.6  การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย    
3.7  แผนก ารบริห ารคว ามต่อเนื่อง (Business Continuity   
       Plan : BCP) 

   

 ขั้นตอนการปฏิบัติในระยะระหว่างเกิดสาธารณภัย    
4 ก ารเผชิญเหตุ (Response)    

4.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
4.2 การประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย    
4.3 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน    
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การปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ รายละเอียด ท า ไม่ท า หมายเหตุ 

(1) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับแจ้งและรายงานสถานการณ์ 
(2) จัดชุดเคลื่อนที่เร็วส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ 
(3) จัดการข้อมูลข่าวสารและจัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูล 

ร่วม (Joint information Center: JIC) 
(4) แจ้งเตือนประชาชน 
(5) การก าหนดพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการ 
(6) ก าหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในการสนับสนุน 

การเผชิญเหตุ 
(7) จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการจัดการ 

สาธารณภัย 
(8) (กรณีท่ีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก) ให้มีการพิสูจน์ 

เอกลักษณ์บุคคลโดยให้เป็นไปตามหน้าที่การ 
ปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และก าหนด 
สถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ 
 
 
 

5 การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ (Relief)    
5.1 กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
อง ค์ ก ร ป ก คร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี ย ห า ย 
และความต้องการความช่วยเหลือในเขตพ้ืนที่ประสบภัย 

(1) การประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment)
ประเมินสถานการณ์และผลกระทบเบื้องต้น 

(2) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment)
ประเมินผลกระทบและการให้ ความช่ วย เหลื อ 
บรรเทาทุกข์ 
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การปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ รายละเอียด ท า ไม่ท า หมายเหตุ 

5.2 การปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค 
(1) จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

และก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค 
(2) จัดเตรียมสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค  

วิธีแจกจ่ายเงิน และสิ่งของบริจาค 
(3) จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาค 

   

 ขั้นตอนการปฏิบัติในระยะหลังเกิดสาธารณภัย    
6 การฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย    
 6.1 การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหาย

เบื้องต้น 
(1) ส ารวจความเสียหายของสาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พ้ืนฐานสาธารณะ 
(2) จัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  
(3) ส ารวจความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเกิด 

สาธารณภัย 
(4) ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟู 

ภายหลังสาธารณภัย 

   

 6.2 การฟ้ืนฟู 
(1) ส ารวจความเสียหายสาธารณูปโภค  

และโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะจนถึงระดับครัวเรือน 
  

(2) จัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย  
(3) ส ารวจความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเกิด 

สาธารณภัย 

   

 6.3 การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น    
ตารางที่ 6 - 2 แสดงรายการ Checklist การปฏิบัติงานในวงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 6.4.2.3 การประเมินองค์ประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีระบบ 
การปฏิบัติงานในภาวะซับซ้อน (Complext Adaptive System; CAS)  
แนวคิดการประเมินนี้ เป็นเพียงแนวคิดเชิงวิชาการท่ีใช้ในต่างประเทศ ว่าสามารถใช้

ก ากับระดับประสิทธิภาพของการจัดการได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แนวคิดนี้ในการช่วยก ากับ
การปฏิบัติงาน ค้นหาช่องว่างของระบบงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่มีองค์ประกอบ  
ของการสร้างระบบงานเชิงพ้ืนที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

การประเมินองค์ประกอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักทฤษฎีระบบ 
การปฏิบัติงานในภาวะซับซ้อน (Complext Adaptive System; CAS) โดยก าหนดเป็นคุณลักษณะต่าง ๆ  
ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติภายใต้ความยืดหยุ่นขององค์การ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคนิค และการเปิด 
ทางวัฒนธรรม โดยมองว่าการจะสร้างความยืดหยุ่นขององค์การนั้น ต้องมีการดูที่องค์ประกอบเชิงสถาบัน  
อันได้แก่ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ด้วยเพราะเป็นข้อก าหนดและก ากับแนวทางในการท างาน หมายรวมถึง  
การเปิดช่องให้สามารถมีการปรับแนวทางการท างาน หากมีสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและท าให้เกิด 
การสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นี้  
เป็นคุณลักษณะของความยืดหยุ่นขององค์การ เช่นเดียวกันกับการประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล  
การแลกเปลี่ยนทรัพยากร และการท างานข้ามขอบเขตของตนร่วมกัน ทั้งนี้ยังรวมถึ งการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และชุมชน เนื่องจากการที่ปัจเจกบุคคล หรือองค์การได้รับ
การฝึกฝนในทักษะต่ าง  ๆ  และเรี ยนรู้ ความรู้ ใหม่  ๆ  ที่ จ า เป็น ในการปฏิบัติ ง านนั้ น จะช่ วยให้ 
มีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการและแนวทางต่าง  ๆ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์และปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีข้ึน ส่งผลให้คุณภาพของการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่มิติทางโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเทคนิคนั้น หมายความถึงองค์ประกอบด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ การขนส่ง การอ านวยความสะดวก 
แหล่งทรัพยากร การสื่อสาร และเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีการจัดระบบส ารองของโครงสร้าง
เหล่านี้ไว้ด้วย อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงความส าคัญของ การประเมินความเสี่ยง การก าหนดคุณลักษณะ (รหัส) 
ของอาคาร และการส ารวจโครงสร้าง ไว้ด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่และชุมชนมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ 
เรื่องภัยในพ้ืนที่ ความเสี่ยงต่อภัยต่าง ๆ ของพ้ืนที่ รวมทั้งต้องรู้ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ อยู่ที่ไหน ใครเป็น 
ผู้จัดสรร ที่ปลอดภัยอยู่ที่ต าแหน่งใด และโครงสร้างนั้น  ๆ มีความพร้อมมากแค่ไหน ในมิติสุดท้ายคือ 
การเปิดทางวัฒนธรรมนั้น หมายถึงในแง่มุมของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การยอมรับในการวิพากษ์วิจารณ์  
และแก้ไข และการมีค่านิยมและเปูาหมายร่วมกัน และเต็มใจที่จะท างาน 
ความยืดหยุ่นขององค์การ 
(Organizational Flexibility) 

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค  
(Technical Infrastructure) 

การเปิดทางวัฒนธรรม            
(Cultural Openness) 

กฎหมายระดับชาต ิ การประเมินความเสี่ยง ค่านิยมร่วมกัน 
ระเบียบปฏบิัติเฉพาะ การก าหนดรหัสอาคารสิ่งปลูกสร้าง การยอมรับเปูาหมายร่วมกัน 
แผนการปฏบิัติงานแบบบูรณาการ การส ารวจโครงสรา้ง เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ที่จ าเป็น 
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การสั่งการและการประสานงาน การสร้างทางเลือกของการสื่อสาร ยอมรับข้อมูลใหม่ ๆ 
การประสานงานขององค์การกับชุมชน จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกหลัก เปิดรับวิธีการใหม่ ๆ 
การประสานงานระหวา่งองค์การ จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก

ส ารอง 
เต็มใจที่จะทบทวนการปฏบิัติงาน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบหลายทาง
ระหว่างองค์การ 

อุปกรณ์พิเศษที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติการ 

เต็มใจที่จะยอมรับและแก้ไข
ข้อผิดพลาด 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบหลายทาง
ข้ามภาคส่วน 

การจัดให้มีระบบการปฏบิัติงาน
และการสื่อสารส ารองในภาวะ
ฉุกเฉิน 

เต็มใจที่จะรับผิดชอบงานและแก้ไข
ความขัดแย้ง 

หัวหน้างานหรือผู้บริหารได้รับการ
ฝึกฝนให้มีความช านาญ 

คู่มือกระบวนการปฏิบัตงิาน 
และรายละเอียดทางเทคนิคตา่งๆ 

เต็มใจที่จะบริการสาธารณะ 

บุคลากรได้รบัการฝึกฝนให้มี 
ความช านาญ 

การสนับสนนุทางโครงสรา้ง 
และเทคนิคอื่น ๆ 

รู้จักการพัฒนาตัวเองและองค์การ
อย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี 6 – 2 แสดงมิติทางด้านสังคมและเทคนิคขององค์การบริหารจัดการภัยพิบัติ 
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พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2557ข). แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง . กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อ

และสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา. 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2557ค). แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ  . 

กรุงเทพฯ: บริษัท ฟิวชั่น คอนซัลแตนท์ จ ากัด. 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2559ค). แผนแม่บทสึนามิ . กรุงเทพฯ: บริษัท เวิร์ค พริ้นติ้ง จ ากัด. 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย. (ม.ป.ป.). แผนแม่บทอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม .  
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2559). แผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

- 2564. กรุงเทพฯ: กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542. (17 

พฤศิกายน, 2542).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 166  ตอนที่ 144 ก. 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. (7 กันยายน, 2550).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124  

ตอนที่ 52 ก. 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559. (18 กุมภาพันธ์, 2556).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 130  
ตอนที่ 23 ง. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560. (19 ธันวาคม, 2560).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134  ตอนที่ 313 ง. 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560. (29 กันยายน, 2560).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134  ตอนที่ 242 ง. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553. (23 เมษายน, 2563).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127  ตอนที่ 51 ง. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553. (14 กันยายน, 
2553).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127  ตอนที่ 109 ง. 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย    พ.ศ. 2560. (7 มิถุนายน, 2560).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134  ตอนที่ 153 ง. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564).  

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. (2557). ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ   
(พ.ศ. 2557 – 2561). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 
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ภาคผนวก 
ระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัย 

 
1. พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจ 
จานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2522 
(2) พระราชบัญญัติปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์  

โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน 
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย  
ของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทาง
อากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อันเป็นการมุ่งท าลายทรัพย์สินของ

ประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ 
ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นปุวนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

“จังหวัด” ไม่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
“อ าเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอ าเภอ แต่ไม่หมายความรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร 
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“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี  

นายกเมืองพัทยา และหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืน 
“ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพื้นท่ีต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด 1 

บททั่วไป 

                   
  

มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 
“กปภ.ช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง  และการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้งข้าราชการในกรมปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา 7 ให้ กปภ.ช. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
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(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมาตรา 
11 (1) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 

(3) บูรณาการพัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 

(4) ให้ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ในวรรคหนึ่ง กปภ.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้  ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 10 มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง กปภ.ช. อาจเรียกให้
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหรือ
ชี้แจงหรือให้ข้อมูลก็ได้ 

มาตรา 8 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 

มาตรา 9 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
(3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา 10 การประชุมของ กปภ.ช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและ  
รองประธานกรรมการทั้งสองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ ง  
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา 11 ให้ กรมปูองกันและบรร เทาสาธารณภัย เป็นหน่ วยงานกลางของรั ฐ  
ในการด าเนินการเก่ียวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรี 

(2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

(3) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 

(4) แนะน า ให้ค าปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน 

(5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในแต่ละระดับ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามที่ 
ผู้บัญชาการ นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (1) แล้ว ให้
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

ในการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (1) ให้กรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
มาปรึกษาหารือและจัดท า ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็นเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาในการจัดท าแผนด้วยก็ได้ 
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เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) (4) (5) และ (6) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จะจัดให้มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัดเพ่ือปฏิบัติงานในจังหวัดนั้นและจังหวัดอ่ืนที่อยู่
ใกล้เคียงกันได้ตามความจ าเป็น และจะให้มีส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น เพ่ือก ากับ
ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจั งหวัดหรือตามที่ผู้อ านวยการจังหวัด
มอบหมายด้วยก็ได้ 

มาตรา 12 แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามมาตรา 11 (1) อย่างน้อย
ต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(2) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าและระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่ อสาร
และการสาธารณูปโภค 

(3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการด าเนินการตาม (1) 
และ (2) และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณเพ่ือการด าเนินการดังกล่าว 

(4) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้และจัดระบบ
การปฏิบัติการในการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน 

(5) แนวทางในการซ่อมแซม บูรณะ ฟ้ืนฟู และให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่ 
สาธารณภัยสิ้นสุด 

การก าหนดเรื่องตามวรรคหนึ่ง จะต้องก าหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาธารณภัยต่าง ๆ 
โดยอาจก าหนดตามความจ าเป็นแห่งความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยด้านนั้น และในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุ
ไว้ในแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย 

มาตรา 13 ให้รัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการมีอ านาจควบคุมและก ากับการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้ เป็นไปตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธาร ณภัยแห่งชาติและ
พระราชบัญญัตินี้  ในการนี้ ให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครได้ท่ัวราชอาณาจักร 

ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้บัญชาการมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บัญชาการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายโดยให้มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการ
ตามวรรคหนึ่งรองจากผู้บัญชาการ 

มาตรา 14 ให้อธิบดีเป็นผู้อ านวยการกลางมีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทั่วราชอาณาจักร และมีอ านาจควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัคร ได้ทั่วราชอาณาจักร 
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มาตรา 15 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผน 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(2) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 

ยานพาหนะ และสิ่งอ่ืน เพ่ือใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(4) ด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์เบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปฏิบัติการใด ๆ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ านวยการกลางมอบหมาย 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) (4) และ (5) ให้ผู้อ านวยการจังหวัดมีอ านาจสั่งการ

หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัด ให้ด าเนินการในการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 16 แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา 15 (1) อย่างน้อยต้อง
มีสาระส าคัญตามมาตรา 12 และสาระส าคัญอ่ืนดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจสั่ง
การด้านต่าง ๆ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือ
สิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(4) แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 
มาตรา 17 ในการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
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(3) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทนเป็นรองประธาน
กรรมการ 

(4) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
(5) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 
     (ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

เห็นสมควรแต่งตั้ง 
     (ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จ านวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน

เทศบาลจ านวนสองคนและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนห้าคน 
     (ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 
(6) หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทนกรมปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้ง

ผู้บริหารของสถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตาม 

ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนด 
ในกรณีที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา 18 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการ
จังหวัดมอบหมาย 

มาตรา 19 ให้นายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการอ าเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจสั่ง
การหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอให้ด าเนินการในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และ
ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบใน
ฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
การ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หมวด 2 

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                   
 
มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งพ้ืนที่ใดให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่เข้าด าเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อ านวยการ
จังหวัดทราบทันท ี

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) สั่งข้าราชการฝุายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  

เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย  
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

(3) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ท่ีเกี่ยวเนื่อง 

(4) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพ้ืนที่ อาคารหรือสถานที่ท่ีก าหนด 
(6) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
มาตรา 22 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 21 เกิดข้ึน ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัด

มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อ านวยการอ าเภอ ให้สั่งการได้ส าหรับในเขต
อ าเภอของตน และในกรณีผู้อ านวยการจังหวัด ให้สั่งการได้ส าหรับในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอหรือผู้อ านวยการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป 



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                       181 
 

 

ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อ านวยการจังหวัดจะ
สั่งการให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระท าหรืองดเว้นการ
กระท าใดที่มีผลกระทบต่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ ค าสั่งดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็น
ระยะเวลาตามที่ก าหนดในค าสั่ง แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้ค าสั่งดังกล่าวมีผล
บังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เป็นอ านาจของผู้บัญชาการท่ีจะสั่งการได้ตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 

ในกรณีที่ พ้ืนที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 21 
ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 

มาตรา 23 เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น ที่
จะสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

มาตรา  24 เ มื่ อ เกิ ดสาธา รณภั ย  ให้ เ ป็ นหน้ าที่ ข อง เจ้ าพนั กงานที่ ป ระสบ เหตุ 
ต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบในพ้ืนที่
นั้นเพ่ือสั่งการต่อไป และในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจด าเนินการใด ๆ  
เพ่ือคุ้มครองชีวิตหรือปูองกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 

มาตรา 25 ในกรณีที่ เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง 
ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของ
บุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัดปัดปูองภยันตรายได้  ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไข
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือปูองกันภัยต่อส่วนรวม
ด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่การดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินจะมีผลท าให้
เกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่อ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้นแก่เขตพ้ืนที่อ่ืน ผู้อ านวยการท้องถิ่นจะใช้
อ านาจตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการจังหวัด 

มาตรา 26 เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
พ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือท าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้นหรือเมื่ออยู่ภายใต้
การควบคุมของผู้อ านวยการ ก็ให้กระท าได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่ง เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได้
ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินนั้นออกจากอาคารหรือสถานที่
ดังกล่าวได ้
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ในกรณีที่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานตามวรรคสอง  
ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจ าเป็นแก่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 

มาตรา 27 ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ านวยการและเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพ่ือให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และ 
การรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 

(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือประโยชน์
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(4) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันเหตุโจรผู้ร้าย 
(5) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่

ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ 
ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะจัดให้มีเครื่องหมายหรือ

อาณัติสัญญาณเพ่ือใช้ในการก าหนดสถานที่หรือการด าเนินการใดตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
ในการด าเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานจะด าเนินการเอง

หรือมอบหมายให้พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ หรือช่วยด าเนินการก็ได้ และ  
ในกรณีตาม (5) จะมอบหมายให้องค์การสาธารณกุศลเป็นผู้ด าเนินการหรือช่วยด าเนินการด้วยก็ได้ 

มาตรา 28 เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพ้ืนที่
นั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ 
ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจากพ้ืนที่ดังกล่าว 
ทั้งนี้ เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใดและการอยู่อาศัยหรือด าเนิน
กิจการใด ๆ ในพ้ืนที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้ บัญชาการ ผู้อ านวยการกลาง 
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการอ าเภอ 
จะประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใดในพ้ืนที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้
ก าหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพ้ืนที่ที่ห้ามตามท่ีจ าเป็นไว้ด้วย 

มาตรา 30 ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบส ารวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นและท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการฟ้ืนฟู 
ที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับจากทางราชการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่เป็นผู้ให้การสงเคราะห์หรือฟ้ืนฟูและ
สถานทีต่ิดต่อของหน่วยงานนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
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บรรดาเอกสารราชการของผู้ประสบภัยที่สูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
เมื่อผู้ประสบภัยร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย หรือที่เป็นภูมิล าเนาของ
ผู้ประสบภัย ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นแจ้งให้หน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องทราบ และให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องออก
เอกสารทางราชการดังกล่าวให้ใหม่ตามหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหรือ
ส่งมอบผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง พ้ืนที่ที่ เป็นผู้แ จ้ ง   ทั้ งนี้  โดยผู้ประสบภัยไม่ต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ แม้ว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกเอกสารราชการดังกล่าวจะก าหนดให้
ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพ่ือรับการ
สงเคราะห์หรือบริการอ่ืนใด ให้ผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา 31 ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายมีอ านาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดทั้งให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่ก าหนดก็ได้ โดยให้มีอ านาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตามมาตรา 13 และ
ผู้อ านวยการตามมาตรา 21 และมีอ านาจก ากับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานในการด าเนินการตามมาตรา 25 มาตรา 
28 และมาตรา 29 ด้วย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 

 
หมวด 3 

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

                   
 

มาตรา 32 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(2) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 
(3) จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอ่ืน เพ่ือใช้ในการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
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(4) ด าเนินการให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตราย หรือเสียหาย
จากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

(5) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือ
ใกล้เคียงในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อ านวยการกลางมอบหมาย 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) (4) และ (5) ให้ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

มีอ านาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประสานกับหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้เป็นไปตามแผน 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และมีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 33 แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครตามมาตรา 32 (1) 
อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญตามมาตรา 12 และสาระส าคัญอ่ืนดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มีอ านาจ  
สั่งการด้านต่าง ๆ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะเพ่ือใช้ใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) แผนและขั้นตอนในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณ หรือสิ่ง อ่ืนใด ในการแจ้ง 
ให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(4) แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานคร 
มาตรา 34 ในการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 
(3) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 

(ข) ผู้แทนกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 
(ง) ผู้แทนชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เห็นสมควรแต่งตั้ง 
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ให้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษา
หรือกรรมการตามจ านวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่จัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานครเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

มาตรา 35 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครมอบหมาย และให้น าความในวรรคสองของมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะรองผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

มาตรา 36 ให้ผู้อ านวยการเขตในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน และมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจสั่งการส่วนราชการและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ให้ช่วยเหลือหรือร่วมมือในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร และมีอ านาจสั่ งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและ
อาสาสมัครของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้อ านวยการเขตจะมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตเป็น
ผู้ช่วยปฏิบัติด้วยก็ได้ 

มาตรา 37 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและรองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครทราบทันท ี

ให้น าความในมาตรา 21 วรรคสอง มาตรา 22 วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา 24 มาตรา 25 
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 มาใช้บังคับกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 38 ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
หรือหน่วยงานของรัฐใดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบ และเม่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือ
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หน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับแจ้งโดยเร็ว 

 
หมวด 4 

เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร 

                   
 
มาตรา 39 ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกลาง มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
(2) ผู้อ านวยการจังหวัด มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด 
(3) ผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอ าเภอ 
(4) ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที ่
(5) ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
มาตรา 40 ในกรณีที่ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพที่

อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่ายหรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจก่อให้เกิดสาธารณ
ภัยได้ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบเพื่อตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา 41 ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
การบริหารและก ากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม สิทธิ หน้าที่และวินัยของ

อาสาสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
มาตรา 42 ในกรณีที่องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจมอบหมาย
ภารกิจหรือจัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตามที่เห็นสมควร 

เพ่ือให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อ านวยการแจ้ง
ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
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หมวด 5 

เบ็ดเตล็ด 

                   
  

มาตรา 43 ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่าว  
หากได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ และได้กระท าไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง ให้ผู้กระท าการนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 44 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่ าวได้ใช้มาครบห้าปีแล้ว  
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดท าแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว 

มาตรา 45 ให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัว ส าหรับเจ้าพนักงานและ
อาสาสมัครเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็นไปตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ในกรณีที่ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการประสงค์จะแต่ง
เครื่องแบบ ก็ให้กระท าได้ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา 46 การด าเนินการตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 25 มาตรา 28 หรือมาตรา 29 
ภายในเขตทหารหรือที่เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารให้เป็นไปตามความตกลง 
เป็นหนังสือร่วมกันระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดหรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหาร 
ในเขตพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 31 

มาตรา 47 บรรดาค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นนั้น 

มาตรา 48 ห้ามมิให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย น าเอา
ความลับ ซึ่งตนได้มาในฐานะนั้น ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อ่ืนโดยไม่มีอ านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นั้น 
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หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา 49 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการตามมาตรา 
21 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 50 ผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา 24 หรือการปฏิบัติตาม
ค าสั่งของผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา 26 วรรคสาม 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 51 ผู้ใดเข้าไปในพ้ืนที่ที่ปิดก้ันตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือตามค าสั่งของผู้อ านวยการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่
อยู่ในพ้ืนที่ที่ปิดกั้นตามมาตรา 27 (3) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะ
เรียกบุคคลดังกล่าวมาตักเตือนแทนการด าเนินคดีก็ได้ 

มาตรา 52 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอพยพบุคคลออกจากพ้ืนที่ตามมาตรา 28  
ถ้าค าสั่งอพยพนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หรือฝุาฝืนค าสั่งตามมาตรา 29 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 53 ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู้ใดแต่งเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของ
อาสาสมัครหรือขององค์การสาธารณกุศล และเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย โดยมิได้เป็นอาสาสมัครหรือ
สมาชิกองค์การสาธารณกุศลดังกล่าว เพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 54 ผู้ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบโดยแสดงตนว่า
เป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือใช้ชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการด าเนินการดังกล่าว ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 55 ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา 48 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท 
หรือทัง้จ าทั้งปรับ 
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บทเฉพาะกาล 

                   
มาตรา 56 ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามพระราชบัญญัตินี้ ด าเนินการจัดท าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้ว
เสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ระหว่างที่ยังจัดท าแผนดังกล่าวไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 57 ให้บรรดาศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรมปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 11 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 58 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค า สั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 
 
____________________ 

หมายเหตุ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถใช้ทุกมาตราให้เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ภายใต้พระราชบัญญัติ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์  
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน 
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย  
ของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัย  
ทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล  
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
 หมวด 1 บทท่ัวไป 
  มาตรา 15 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(2) ก ากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 

ยานพาหนะ และสิ่งอ่ืน เพ่ือใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ก าหนดในแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(4) ด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์ 
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้งการรักษา  ความสงบ
เรียบร้อยและการปฏิบัติการใด ๆ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

มาตรา 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบใน
ฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจสั่งการ 
ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการท้องถิ่นรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในเขตท้องถิ่นของตน 
และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

หมวด 2 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แห่งพ้ืนที่ใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น มีหน้าที่เข้าด าเนินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อ านวยการ
จังหวัดทราบทันท ี

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) สั่งข้าราชการฝุายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย   
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จ าเป็น 
เพ่ือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เก่ียวเนื่อง 
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(4) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 (5) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพ้ืนที่ อาคารหรือสถานที่ท่ีก าหนด 
(6) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 

 มาตรา 22 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 21 เกิดขึ้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อ านวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อ านวยการอ าเภอ ให้สั่งการได้ส าหรับในเขต
อ าเภอของตน และในกรณีผู้อ านวยการจังหวัด ให้สั่งการได้ส าหรับในเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 
  ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อ านวยการ
อ าเภอหรือผู้อ านวยการจังหวัด แล้วแต่กรณีเพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป 
  ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อ านวยการจังหวัดจะ
สั่งการให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระท า หรืองดเว้นการ
กระท าใดที่มีผลกระทบต่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้ ค าสั่งดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็น
ระยะเวลาตามที่ก าหนดในค าสั่ง แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้ค าสั่งดังกล่าวมีผล
บังคับเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้เป็นอ านาจของผู้บัญชาการท่ีจะสั่งการได้ตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 
  ในกรณีที่ พ้ืนที่ที่ เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยตามวรรคหนึ่ งอยู่ ในความรับผิดชอบของ
ผู้อ านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 21 
ไปพลางก่อนก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
  มาตรา 23 เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใดให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่น ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น  
ที่จะสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
  หมวดที่ 4 เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร 
  มาตรา 39 ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (4) ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 
 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พ.ศ. 2542  
หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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  มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

   (22) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
3. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

3.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

  ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
  “ภัยพิบัต”ิ หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่อัคคีภัยวาตภัยอุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง  
ฝนทิ้งช่วง ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปุา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด  
ภัยอันเกิดจากโรคท่ีแพร่หรือระบาดในมนุษย์ อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการ
กระท าของผู้ก่อการร้าย กองก าลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือ
สัตว์ท าให้เกิดข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน 
ของประชาชน 
  “ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลา 
อันใกล้และจ าเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน 
  “ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉินแต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
  “การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร” ให้หมายความรวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์และด้านการประมงด้วย 
  “การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย” หมายความว่า การให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะสั้น เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัตินั้นสามารถช่วยตนเองได้ เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ หรือคนพิการซึ่งหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บจากภัยพิบัติ การขนย้าย
ครอบครัวและการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัยพิบัติเป็นต้น ตลอดจนการให้ค าปรึกษา
แนะน าและการส่งต่อให้แก่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ อันเป็นการจ าเป็นเพ่ือให้การด ารงชีวิตเข้าสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็ว  
  “การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข” หมายความว่า การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านกายและจิต ซึ่งประกอบด้วยการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ  
การปูองกันและควบคุมโรคการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการสาธารณสุขที่จ าเป็น เพ่ือให้การด ารงชีวิตเข้าสู่
สภาวะปกติโดยเร็ว 
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  หมวด 2 คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
  ข้อ 11 ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอ าเภอหรือกิ่ง
อ าเภอคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.อ.” 
หรือ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอ าเภอ”เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.กอ.” แล้วแต่กรณี
ประกอบด้วยนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทน
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้น
หนึ่งคน เป็นกรรมการและปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ข้อ 12 ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (1) ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ 
แล้วแต่กรณีและความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติโดยจัดท าบัญชีเป็นประเภทไว้ 
   (2) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่าง ๆ  
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่  
ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 13 ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดคณะ
หนึ่งเรียกว่า“คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”เรียกโดยย่อว่า“ก.ช.ภ.จ.” 
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัดโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไม่เกินสี่คน ประธานหอการค้าจังหวัด
หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการและหัวหน้าส านักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  อย่างไรก็ตามภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดกฎเกณฑ์  
หรือแนวทางเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการด ารง
ชีพ ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านการ
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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3.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560    

ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
 “การช่วยเหลือประชาชน” หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ  
ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน   
หรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพ้ืนที่หรือท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล  
  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี  
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  “บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  
  “สาธารณภัย” หมายความว่า สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
  “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ และให้หมายรวมถึงการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พ่ึงด้วย  
  “โรคติดต่อ” หมายความว่า โรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  
  “โรคติดต่ออันตราย” หมายความว่า โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ  
  “โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง” หมายความว่า โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวังตามกฎหมาย ว่าด้วย
โรคติดต่อ  
  “โรคระบาด” หมายความว่า โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และโรคระบาด  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
  “ยา” หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 
  หมวด 1 หลักการช่วยเหลือประชาชน 

 ข้อ 5 การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้ จะต้องด าเนินการในขอบเขตอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยค านึงถึงสถานะทางการคลัง และความจ าเป็นเหมาะสม  
  ข้อ 6 ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ของตน และต้อง
ด าเนินการช่วยเหลือโดยฉับพลันทันที ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถให้ความช่วยเหลือได้  ภายใน
ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการปูองกันและระงับ โรคติดต่อต้องเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน 
  ข้อ 7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดสาธารณภัยตามข้อ 6 ประสานงานกับส่วนราชการ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เอกชน และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือ ในกรณีการช่วยเหลือตามวรรคหนึ่งไม่เพียงพอ หรือมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
เพ่ิมเติมให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ ไม่เกินหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบนี้ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ให้ขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนให้การช่วยเหลือ 

 
หมวด 2 หลักการช่วยเหลือประชาชน 

  ข้อ 8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน คณะหนึ่ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ให้น ารายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ส ารวจโดยหน่วยงานของรัฐ  

และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 12 มาใช้ใน
การพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้  

  (2) ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1) ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ณ ส านักงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีท าการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  

  (3) รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ ต่อไป 

  (4) ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม  
  (5) การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

หมวด 3 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 
 ข้อ 11 การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะ
เป็นการช่วยเหลือที่จ าเป็นที่ต้องแก้ไขโดยฉับพลันในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการ
ซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ 
ให้ความช่วยเหลือได้ทันที ภายใต้ขอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  กรณีสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเสียหาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า  
การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมจะไม่คุ้มค่า และการก่อสร้างใหม่จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า  
ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้ค านึงถึงสถานะทาง 
การคลัง 
 
 



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                       196 
 

 

  หมวด 4 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ข้อ 12 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากกรณี 

การช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับ 
ความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
ตามข้อ 9 
  หมวด 5 การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 ข้อ 13 เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวัง หรือโรคระบาด หรือมี
เหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการปูองกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น  
หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับ  โรคติดต่อ  
การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน  การเฝูาระวัง ปูองกัน  
และควบคุมโรคติดต่อ 

 ข้อ 14 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดโรคหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าเกิดโรคตามข้อ 13 
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการปูองกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรค โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการหรือสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว  กรณีมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว แต่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุม หรือไม่สามารถระงับการระบาดของ
โรคติดต่อได้ จะส่งผลท าให้เกิดการแพร่ระบาด ที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ การปูองกัน และควบคุมโรคได้  

 ข้อ 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการปูองกัน   
และควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้  

 (1) ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ เช่น ถุงมือยางหรือ 
หนังผ้าปิดปากหรือปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า (รองเท้าบู๊ต) หรือเสื้อกันฝน  

  (2) เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง 
ความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
  หมวด 6 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
  ข้อ 16 การช่วยเหลือประชาชน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ก าหนดไว้ใน  
ระเบียบนี้ ดังต่อไปนี้  
  (1) การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม  
  (2) การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์โดยอนุโลม  
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  (3) การช่วยเหลือประชาชนด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขโดยอนุโลม 
  หมวด 7 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน 
  ข้อ 17 การช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดท าโครงการแสดง 
สาระส าคัญของกิจกรรมที่ต้องด าเนินการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งจ่ายในข้อบัญญัติ   
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตามประเภทของ
รายจ่าย ทั้งนี้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายด้วย  
  ข้อ 18 กรณีเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่าย
จากงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยโครงการ  
ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ข้อ 19 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัด
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เป็นสถานที่กลาง   
เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น  ในการบริหารงานของ
สถานที่กลางดังกล่าวให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้ง ของสถานที่กลางด าเนินการ
แทนก็ได้  
  ข้อ 20 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือตาม
ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 ไประยะหนึ่งแล้วและคาดการณ์ได้ว่า หากจะใช้งบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลังในการบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป  
 ข้อ 21 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน  โดยให้ติด
ประกาศ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท่ีท าการหมู่บ้านและชุมชน 
 
4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
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  “เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย” หมายถึง เจ้าพนักงานที่ผู้อ านวยการแต่งตั้ง 
ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
  ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จากผู้มี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้  
   (1) เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล หรือสารวัตรก านัน  
   (2) เป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนดหรือหลักสูตรอ่ืน  
ที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การรับรอง 
   (3) เป็นผู้มีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรง เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตาม (1) หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์  
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ านวยการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืน ที่มีคุณสมบัติตาม (2) และ (3) ให้
เป็นเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ข้อ 6 การเป็นเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยสิ้นสุดลงเมื่อ 
   (1) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5  
   (2) ผู้อ านวยการมีค าสั่งให้พ้นจากหน้าที่ 
  ข้อ 7 เมื่อเกิดสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีหน้าที่เข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที เพ่ือด าเนินการตามแผนปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ข้อ 10 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา 24  
และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   (2) เมื่อเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความจ าเป็นต้องเข้าไปใน
อาคารหรือสถานที่ใกล้เคียงกับพื้นท่ีที่เกิดสาธารณภัย เพื่อท าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
    (2.3) เมื่อด าเนินการแล้ว ให้รายงานผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณ
ภัยนั้นทราบโดยเร็ว 
  ข้อ 11 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่ได้รับค าสั่ง  
ตามมาตรา 25 หรือได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ
ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ปฏิบัติ ดังนี้  
   (1) การดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคล
ใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัดปัดปูองภยันตรายตามค าสั่งของผู้อ านวยการ หากกระท าภายในอาคารหรือ
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สถานที่ของบุคคลอื่นให้น าหลักเกณฑ์ตามข้อ 10 (2) มาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้กระท าเท่าที่จ าเป็นแก่การยับยั้ง
หรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย  
   (2) การจัดสถานที่ พักอาศัยชั่วคราว การปฐมพยาบาล การรักษาทรัพย์สิน 
ของผู้ประสบภัย การจัดระเบียบจราจร การปิดกั้นพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ ใกล้เคียง การจัดให้มีการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขนย้ายทรัพย์สินในที่เกิดเหตุ การจัดให้มีเครื่องหมาย
อาณัติสัญญาณเพ่ือก าหนดสถานที่หรือการด าเนินการข้างต้น ให้ด าเนินการโดยประสานกับพนักงานฝุาย
ปกครองหรือต ารวจในเขตพ้ืนที่ให้ร่วมปฏิบัติการด้วย ส าหรับกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ประสานกับ
องค์กรการกุศลให้ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย 
   (3) การสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยออกจากพ้ืนที่  
เพ่ือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามค าสั่งของผู้อ านวยการ ให้ด าเนินการโดยจัดล าดับความส าคัญของ
กลุ่มผู้ปุวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี ควรได้รับการพิจารณาให้อพยพไปก่อน และต้องค านึงถึง
การจัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่อยู่อาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ การจัดระเบียบพ้ืนที่อพยพ
ให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน การจัดระเบียบการจราจรในพ้ืนที่รองรับการอพยพด้วย รวมทั้งการน าผู้อพยพกลับ
ไปสู่ที่ตั้งเดิมหากสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว  

4.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
  “อปพร.” หมายความว่า อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
  “ศูนย์ อปพร.” หมายความว่า ศูนย์ อปพร. กลาง ศูนย์ อปพร. เขต ศูนย์ อปพร. จังหวัด  
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร. อ าเภอ ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ อปพร.   
เมืองพัทยา ศูนย์ อปพร. เทศบาล และศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล  
  “ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
  “ผู้อ านวยการ” หมายความวา ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
  หมวด 1 ท่ัวไป  
  ข้อ 10 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด 
ประกอบด้วย 
   (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  
   (2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง 
   (3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง  
   (4) กรรมการอ่ืน ประกอบด้วย 
    (ง) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามจ านวนที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 
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  หมวด 2 การบริหารและก ากับดูแล 
  ข้อ 20 ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. ดังนี้ 
   (1) ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล รองนายกเทศมนตรี 
ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ศูนย์ อปพร. เทศบาล และส านักปลัดเทศบาล เป็นศูนย์ อปพร. เทศบาล โดยให้เจ้าหน้าที่ของส านัก
ปลัดเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
   (2) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. องค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายเป็นรอง
ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล และส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นศูนย์ อปพร. องค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยให้เจ้าหน้าที่ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  
   (3) ให้นายกเมืองพัทยาเป็นผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา รองนายกเมือง
พัทยาซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย เป็นรองผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้ช่วย
ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา และส านักปลัดเมืองพัทยา เป็นศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา โดยให้เจ้าหน้าที่
ของส านักปลัดเมืองพัทยา เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  ข้อ 22 ให้ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. ตามข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 มีอ านาจ  หน้าที่ 
สั่งการควบคุม และก ากับดูแล เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ อปพร. และ อปพร. ในสังกัด ตลอดจนให้การสนับสนุน  
การด าเนินกิจการ อปพร. ภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย์ อปพร. ข้างเคียงในการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เพ่ิมเติมได้ตาม 
ความเหมาะสม  

 ให้ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร. ตามวรรคหนึ่ง จัดให้  อปพร. เข้ามามีส่วนร่วมในรูป  
ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. โดยการจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงาน 
ศูนย ์อปพร. ให้เป็นไปตามท่ีศูนย์ อปพร. กลาง ก าหนด 
  ข้อ 23 ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์ อปพร. เขตใน
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดตั้งฝุายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
   (1) ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   (2) ฝุายรักษาความสงบเรียบร้อย  
   (3) ฝุายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
   (4) ฝุายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย  
   (5) ฝุายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น  

 ให้ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. ตามวรรคหนึ่ง แต่งตั้งหัวหน้าฝุายหนึ่งคน และรองหัวหน้าฝุายสอง
คนจากเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ หรือ อปพร. โดยแต่ละฝุายให้มี อปพร. ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โครงสร้างอ านาจ
หน้าที่ของฝุายต่าง ๆ ในศูนย์ อปพร. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีด าเนินงานที่ศูนย์ อปพร. กลางก าหนด 
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 ข้อ 24 ให้ อปพร. อยู่ภายใต้ การควบคุม และก ากับดูแลของหัวหน้าฝุาย อปพร. ให้หัวหน้า
ฝุายในศูนย์ อปพร. แต่ละแห่งอยู่ภายใต้การสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแล  ของผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. 
เทศบาลผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร  
หรือผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 

 ให้ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล   
และผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา อยู่ภายใต้การสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแล  ของผู้อ านวยการ 
ศูนย์ อปพร. อ าเภอ 
  หมวด 3 การคัดเลือก การพ้นจากสมาชิกภาพ และการฝึกอบรม 
  ข้อ 28 ให้ ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.  เมืองพัทยา เป็นผู้รับ
สมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็น อปพร.  
  อปพร. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
   (1) มีสัญชาติไทย  
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
   (3) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตศูนย์ อปพร. นั้น  
   (4) เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต  
   (6) ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม  
   ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในวรรค
สองต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. จึงจะได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็น อปพร. 
  ข้อ 29 อปพร. พ้นจากสมาชิกภาพเม่ือ  
   (1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตาม ข้อ 28 และ
ผู้อ านวยการศูนย์อปพร. ต้นสังกัดสั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ  
   (2) ตาย  
   (3) ลาออก  
   (4) ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัด สั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 36 
  ข้อ 30 กรณี อปพร. พ้นจากสมาชิกภาพตามข้อ 29 หากประสงค์จะขอกลับเข้ามาเป็น อปพร. 
อีกให้ท าค าขอเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. ตามข้อ 28 วรรคหนึ่ง 
  ข้อ 32 ให้ผู้อ านวยการศูนย์อปพร. เทศบาล ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วน
ต าบลผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.  เมืองพัทยา จัดท า
ทะเบียนประวัติของ อปพร. ตามท่ีศูนย์ อปพร. กลาง ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 
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  หมวด 4 สิทธิ และวินัยของ อปพร. 
  ข้อ 35 อปพร. มีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
   (3) ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่ อ่ืน ตามค าสั่ง โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  หมวด 5 หน้าที่และการมอบหมายการปฏิบัติงาน 
  ข้อ 39 ในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ และหัวหน้าฝุาย อปพร. 
ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อ านวยการ  ศูนย์ 
อปพร. เมืองพัทยาผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.  อ าเภอ 
ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร หรือผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้รองหัวหน้าฝุาย อปพร. หรือรองผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. ของศูนย์  อปพร. นั้น เป็นผู้สั่งการ 
อนุมัติ อนุญาตแทนไปพลางก่อนได้ 
  ข้อ 43 ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์ อปพร. เขตใน
กรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา จัดท าบัตรประจ าตัว อปพร. ตามแบบท้าย  ระเบียบนี้เสนอให้ 
ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจ าตัว อปพร. 
เพ่ือมอบให้แก่ อปพร. 
  นอกจากบัตรประจ าตัว อปพร. ตามวรรคหนึ่ง ศูนย์ อปพร. กลาง อาจก าหนดให้มีบัตร
ประจ าตัว อปพร. เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษได้ โดยหลักเกณฑ์การออกบัตร อายุของบัตร และรูปแบบบัตร   
ให้เป็นไปตามท่ีศูนย์ อปพร. กลางก าหนด 
  ข้อ 44 บัตรประจ าตัว อปพร. ตามข้อ 43 วรรคหนึ่ง ให้มีอายุสี่ปี เมื่อบัตรประจ าตัวช ารุด  
สูญหาย หมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล ให้ อปพร. ผู้นั้น  ยื่นค าร้องตาม
แบบที่ศูนย์อปพร. กลางก าหนดต่อผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เทศบาล ผู้อ านวยการศูนย์  อปพร. องค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา 
แล้วแต่กรณีเพ่ือเสนอให้ ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อ านวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร 
พิจารณาด าเนินการออกบัตรประจ าตัวใหม่ให้ต่อไป  
  ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ อปพร. 
เมืองพัทยา จัดท าทะเบียนควบคุมบัตรประจ าตัว อปพร. ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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4.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่” หมายความว่า เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 5 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครเพ่ือเป็นค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิเบิกจ่ายได้ โดยให้น าหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ 
  ข้อ 6 ในการด าเนินการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับงาน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย อาสาสมัคร
ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าปุวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้แก่ 
   (1) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่ได้รับค าสั่งช่วยสนับสนุน 
การปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 
   (2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่อ่ืนที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ตามค าร้องขอจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งนั้น 
  ส าหรับค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 โดยให้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นความเหมาะสมและจ าเป็นด้วย 
 

4.4 ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า เงินที่มอบให้แก่อาสาสมัครเพ่ือเป็นค่าปุวยการชดเชยการงาน  
หรือเวลาที่เสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                       204 
 

 

  “อาสาสมัคร” หมายความว่า อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553 
  “ผู้บัญชาการ” หมายความว่า ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น และผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล  
เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
  “การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย” หมายความว่า การปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดในพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
กิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2553 และตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ 4 อาสาสมัครที่ได้รับค าสั่ งจากผู้อ านวยการ ผู้บัญชาการ  นายกรัฐมนตรี  หรือ 
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แล้วแต่กรณี เพ่ือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
พ้ืนที่หรือนอกเขตพ้ืนที่ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราต่อคนต่อวัน ดังนี้ 
   (1) กรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน 100 บาท 
   (2) กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่าย  
จ านวน 200 บาท 
   (3) กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน 8 ชั่วโมงข้ึนไป ให้ได้รับค่าใช้จ่าย จ านวน 300 บาท 
  ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครในสังกัด 
ของตน ตามข้อ 4 ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
  ในกรณีผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลาง ผู้บัญชาการ
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีค าสั่งใช้อาสาสมัครปฏิ บัติหน้าที่ 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ในสังกัด ทั้งนี ้ผู้อ านวยการกลางอาจพิจารณาใช้จ่ายจากเงินอ่ืนก็ได้ 
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คณะผู้จัดท ามาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที่ปรึกษา 
1. นายประยูร รัตนเสนีย์       อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. นายทวี เสริมภักดีกุล       รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. นายสันติธร ยิ้มละมัย       รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. นายขจร ศรีชวโนทัย       รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
คณะผู้จัดท าในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวดิา กมลเวชช      หัวหน้าโครงการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว     นักวิจัย 
3. นาย ณัฐวัฒน์ จันทร์ศรีธาดา       ผู้ช่วยนักวิจัย 
4. นาย ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก      ผู้ช่วยนักวิจัย 
5. นาย ภัทรวุฒิ เฉยศิริ       ผู้ประสานงานโครงการ 
 
คณะผู้จัดท าในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1. นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย   ผู้อ านวยการกองพัฒนาและส่งเสริม

การบริหารงานท้องถิ่น 
2 .นายอนันต์ ถ้ าทอง       ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 
3. นายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์   ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก ลุ่ ม ง า น ส่ ง เ ส ริ ม                       

การบริหารงานท้องถิ่นส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 

4. นายมาโนช กลีบบวั      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นายสุรยิะ หินเมืองเก่า       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นายบุญฤทธิ ์เกตุจ านงค์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นายไพศาล พันธุระ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นางแพรวนภา ก้องภพธนดล      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9. นายโพธิรัตน รัตนพันธ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
 


