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บทที่  2 
การดําเนินการและจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

2.1   บทบาทอํานาจหนาที่ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 รัฐมีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยดําเนินการเพื่อเตรียมการปองกันภัย 
การศึกษาทําความเขาใจ วางแผน สํารวจ เตรียมอุปกรณเครื่องมือสําหรับการดําเนินการตางๆ ฝกอบรม
บุคลากร จัดวางระบบประสานงาน ตลอดจนการอพยพประชาชน กําหนดพื้นที่อยูอาศัย หรือหามมิใหเขา
ไปอยูในเขตอันตรายหรือเขตปฏิบัติการปองกันภัย รักษาพยาบาลและจัดใหการสงเคราะหแก
ผูประสบภัยดวย ในการนี้รัฐยอมมีอํานาจออกกฎหมายกําหนดรายละเอียดและจัดองคกรในการ
ปฏิบัติการ ซึ่งในขณะนี้มีกฎหมายที่ไดกําหนดเกี่ยวกับการนี้ไวเปนการเฉพาะแลว ไดแก พระราชบัญญัติ
ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 บัญญัติขึ้นเพื่อวางระบบปองกันภัยฝาย
พลเรือน ซึ่งหมายถึงการปองกันและบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย 
ภัยทางอากาศ หรือการกอวินาศกรรม ตลอดจนการอพยพประชาชนและสวนราชการเพื่อการนั้น  
 การดําเนินงานปองกันภัยฝายพลเรือนแบงออกเปน 2 ระดับ คือ การเตรียมการ และการ
ดําเนินการปองกัน  
 ในชั้นเตรียมการนั้น ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในแตละทองท่ีจะตองวางแผนเฉพาะ
ในการปองกันภัยฝายพลเรือนขึ้น และทบทวนปรับปรุงทุกป ใหสอดคลองกับแผนหลักในการปองกันภัย
ฝายพลเรือนแหงชาติ ท้ังยังตองจัดใหมีการสํารวจสถานที่ อุปกรณ หนวยงาน เพื่อใชในการปองกันภัย 
จัดหาอุปกรณและสถานที่ปฏิบัติการปองกันภัยตามความจําเปน มีการอบรมและฝกซอมการปองกันภัย
ฝายพลเรือนโดยเฉพาะอีกดวย 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาท่ีชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตนเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนในพื้นที่และยังมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 
ดังนี้ 
 1) กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ/กิ่งอําเภอทุกแหง 
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  - กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ  ประกอบดวยนายอําเภอเปน
ผูอํานวยการ ปลัดอําเภอ หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ นายกองคการบริหารสวนตําบล ภาคเอกชน
ในพื้นที่ รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการฯ มีหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและ
บรรเทาภัยฝายพลเรือนในพื้นท่ี รวมท้ังเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในพื้นที่ ในกรณีกิ่งอําเภอ 
ใหนายอําเภอมอบอํานาจผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอใหปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอดวยสําหรับในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนหนวยปฏิบัติงานภายใตกองอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ 
 2) กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลทุกแหง 
  - กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล ประกอบดวยนายกเทศมนตรีหรือ
เทศมนตรีท่ีไดรับมอบหมายเปนผูอํานวยการ ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่
รวมในกองอํานวยการ มีหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือจังหวัดในการปองกัน บรรเทา และฟนฟูภัยฝายพลเรือน
ในพื้นที่และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในพื้นที่ 
 3) กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเมืองพัทยา 
  - กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเมืองพัทยา ประกอบดวยปลัดเมืองพัทยาเปน
ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการและเอกชนในพื้นที่มีหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือจังหวัดในการปองกัน 
บรรเทาและฟนฟูภัยฝายพลเรือนในเขตพื้นที่ และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติข้ึนในพื้นที่ 

 กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองที่ มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
1) อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล และแนะนํา เกี่ยวกับการดําเนินงานในการปองกันภัยฝาย

พลเรือนในเขตทองท่ี 
2) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองท่ีท่ีติดตอหรือเขตทองท่ีอื่น

เมื่อไดรับการรองขอ 
3) ประสานงานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตทองท่ี รวมท้ังประสาน

ความรวมมือภาคเอกชนในการดําเนินงานทุกขั้นตอนในการปองกันภัยฝายพลเรือน 
 อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 
 องคกรในระดับเขตทองที่ แบงออกเปน 5 ระดับ คือ  

1) ระดับจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด มี
หนาท่ีรับผิดชอบในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตพื้นที่จังหวัดของตน 
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2) ระดับอําเภอ มีนายอําเภอ เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองท่ีของตน (ยกเวนพื้นที่ท่ีอยูในเขตเทศบาลเมืองหรือ
เทศบาลนคร) 

3) กรุงเทพมหานคร มีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพล
เรือนกรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4) เทศบาล มีนายกเทศมนตรี เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเทศบาล 

5) เมืองพัทยา มีปลัดเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเมืองพัทยา มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเมืองพัทยา 

 1. ปฏิบัติการตามคําสั่งของผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนและผูท่ีผูอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนมอบหมายในการปองกันภัยฝายพลเรือน 

 2. ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน 

ปจจุบันเครือขาย อพปร. มีการพัฒนากวางขวางมากขึ้น ซึ่งอาจแบงไดดังนี้ 
1) เครือขายตามระเบียบกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหมีศูนย อปพร. ข้ึนในหลายระดับ ประกอบดวย

ศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. เมืองพัทยา ศูนย อปพร.เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย อปพร.อําเภอ               
/กิ่งอําเภอ ศูนย อปพร.จังหวัด และศูนย อปพร.กลาง โดยที่ศูนย อปพร. ดังกลาวจะมีการวางสายการ
ปกครองบังคับบัญชา และการประสานงานระหวางกันเปนเครือขายครอบคลุมท้ังประเทศ โดยในแตละ
ศูนยจะมีผูอํานวยการศูนย อปพร. เปนผูปกครองบังคับบัญชาสมาชิก อปพร. ในสังกัดของตน นอกจากนี้
ภายในศูนยแตละศูนยจะมีการแบงฝายเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบ ระเบียบ และสามารถ
ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 

2) เครือขายประสานงาน เครือขายประสานงานเปนเครือขายการประสานระหวางสมาชิก 
อปพร. ดวยกันเอง โดยท่ีแตละศูนย อปพร.(ศูนย อปพร. เทศบาล เมืองพัทยา เขตในกรุงเทพมหานคร
อําเภอ/กิ่งอําเภอ) จะมีคณะกรรมการที่สมาชิก อปพร.คัดเลือกขึ้นมา เพื่อทําหนาท่ีในการประสานงาน 
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมสมาชิก อปพร. ในบางศูนย อปพร. ท่ีมี
การจัดการฝกอบรม อปพร. มาแลวหลายรุน แตละรุนก็อาจมีคณะกรรมการรุนเพื่อทําหนาท่ีประสานงาน
ระหวางสมาชิก อปพร. ภายในรุน อีกสวนหนึ่งดวย สําหรับศูนย อปพร. ท่ีอยูในระดับที่สูงข้ึน ไดแก 
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ศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร  และศูนย อปพร. จังหวัด ก็จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวยตัวแทนศูนย อปพร. ในเขตพื้นที่ เพื่อทําหนาท่ีในลักษณะเดียวกัน 
รวมท้ังมีหนาท่ีในการประสานงานระหวางศูนย อปพร. ภายในเขตพื้นที่และกับศูนย อปพร. พื้นที่จังหวัด
ใกลเคียงดวย 

เครือขาย อปพร. ท่ีมีอยูในปจจุบัน จึงมีท้ังเครือขายท่ีเปนทางการและกึ่งทางการ นอกจากนี้ 
ในแตละหมูบาน/ชุมชน ยังมีเครือขาย อปพร. ท่ีสรางขึ้น หรือไดรับมอบหมายใหสรางขึ้นอยูจํานวนมาก
ดวย เนื่องจากในหมูบาน/ชุมชน มีมวลชน อาสาสมัคร/องคกร ท่ีไดรับการจัดตั้งจากหนวยงานตางๆ เชน 
กลุมสตรีแมบาน อสม. กลุมเยาวชนคณะกรรมการหมูบาน อปพร. คณะกรรมการมูลนิธิ องคกรการกุศล 
ตางๆ เปนตน รวมท้ังสถาบันทางสังคม เชน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เปนตน ซึ่ง อปพร. สามารถเปน
แกนนําในการบูรณาการใหเกิดพลังในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเขมแข็งมากขึ้นอีกสวนหนึ่ง 

 
ดังนั้น เครือขาย อปพร. จึงเปนกลไกสําคัญในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หากแต

ทุกฝายจะตองรวมมือกันสรางเสริมใหเกิดพลังและความเขมแข็งในการปฏิบัติรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถือเปนหนวยงานหลักในการดูแล พัฒนา และสงเสริม อปพร. ใหมีความ
ยั่งยืนสืบไป 
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ศูนย อปพร.อบต.เวียงพางคํา เตรียมความพรอมสมาชิก อปพร.ในสังกัด จํานวน 206 ราย จัดต้ังจุด
อํานวยความสะดวกบริการนักทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2548 
 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยตามกฎหมาย สามารถแบงออกไดเปน 5 
ประเภทดวยกัน โดยในภาพรวมนั้นสามารถแบงองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นออกเปน 2 ประเภทใหญ 
คือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไปซึ่งไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวน
ตําบล และเทศบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบเฉพาะซึ่งไดแก กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา ดังแสดงตามแผนภาพดังตอไปนี้ 
 
 

 
   
 
 
 
 

รูปแบบทั่วไป รูปแบบเฉพาะ 

   อบจ.   อบต.     เทศบาล กทม.          เมืองพัทยา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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2.2   ข้ันตอนการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 การจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
ไดแกการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความยอมรับใหเกิดข้ึน การรวบรวมขอมูลท่ี
ครบถวนเปนปจจุบัน และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ การเตรียมการจัดทําแผน จึงประกอบดวย 
 1) การแตงตั้งคณะผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน (Planning team) 
  พิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันภัย
ฝายพลเรือน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรเอกชน เพื่อรับผิดชอบการพิจารณาทบทวนปรับปรุงและ
จัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ี จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมท้ังผูแทนภาคประชาชน 
เชน ผูแทนหอการคา องคกรการกุศล ผูนําอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อหารือและชี้แจง
เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดทําแผน รวมทั้งรับฟงปญหา ความตองการ และขอเสนอแนะเพื่อ
ประกอบการจัดทําแผน 
 2) กระบวนการจัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองท่ี (Planning Procedure) 
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 
  (1) การทบทวนแผนที่มีอยูเดิม (Review of existing plan) 
   การทบทวนแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนการ
พิจารณาแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน และลดเวลาในการหาขอมูลบางสวน รวมท้ัง
สามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองท่ี กับแผนอื่นๆ ไดงายข้ึน 
นอกจากนี้ การทบทวนแผนจะเกิดประโยชนในการพิจารณาวา แผนที่จะปรับปรุงใหม มีขอดีกวาแผน
เดิมในดานใดบางและขอมูลท่ีเพิ่มเติมคืออะไร เพื่อจะไดกําหนดแผนฉบับใหมใหถูกตองสอดคลองกับ
แนวโนมของภัยพิบัติท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (2) การวิเคราะหความเสี่ยงอันตราย (Hazards analysis) 
   การวิเคราะหความเสี่ยงอันตราย ถือเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนแรกในการจัดทําแผน
ปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองท่ี ซึ่งจะตองอาศัยการรวบรวมสถิติขอมูลในพ้ืนที่ท้ังดานกายภาพและ
ดานสังคมมาวิเคราะหและประเมินหาระดับและโอกาสของความเสี่ยงภัยท่ีจะเกิดข้ึนในเขตทองท่ี และจัด
เรียงลําดับความเสี่ยงภัยแตละชนิด 
  (3) การประเมินความสามารถขององคกร (Capability assessment) 
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   การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงภัย จะทําใหทราบถึงสถานการณของพื้นที่วามี
โอกาสไดรับอันตรายจากภัยแตละชนิดมากนอยเพียงใด แตการจัดการภัยพิบัติไดจะตองมีขอมูลท่ีจําเปน
ตอการวางแผนในขั้นตอไป ไดแก 
   (3.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย 
    - ขอมูลหนวยงาน เชน สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ โรงพยาบาล หนวยราชการ 
เหลากาชาด องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ พรอมท้ังช่ือหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ กําลังพล สถานที่ และวิธีการติดตอ 
    - ขอมูลบุคคล เชน รายช่ือผูเชี่ยวชาญ บุคคลสําคัญ ผูนํา อพปร. พรอมท้ัง
สถานที่ติดตอ และวิธีการติดตอ 
    - ขอมูลอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เชน รถยนตดับเพลิง รถกูภัย เครื่องจักรกล
หนัก รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุก รถโดยสาร อุปกรณชวยหายใจ-SCBA ฯลฯ มีอยูในหนวยงานหรือองคกรใด 
จํานวนเทาใด สามารถติดตอในกรณีฉุกเฉินไดอยางไร ใครเปนผูมีอํานาจตัดสินใจ 
    - แผนท่ี ประกอบดวย แผนที่ในภาพรวมและเฉพาะสวน แผนที่พื้นที่เสี่ยง
ภัย แผนที่ตั้งจุดอันตราย แผนที่เสนทางอพยพ แผนที่รับการอพยพ 
   (3.2) ขอมูลสถานที่สําคัญ เชน เขื่อนหรืออางเก็บน้ํา โรงงานอุตสาหกรรม สถานี
รถไฟ สถานีขนสง ชุมสายโทรศัพท โรงพยาบาล สนามบินพาณิชย สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงผลิต
น้ําประปา เปนตน  
   (3.3) ขอมูลเสนทางคมนาคมที่สําคัญ เชน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่อกําหนด 
เสนทางสงกําลังบํารุง เสนทางอพยพ หรือเสนทางฉุกเฉิน 
   ขอมูลท่ีไดรวบรวมดังกลาว จะเปนประโยชนในการวิเคราะหขีดความสามารถของ
องคกร วามีความพรอมรับมือกับความเสี่ยงภัยท่ีไดประเมินไวมากนอยเพียงใด และเปนประโยชนในการ
สั่งการของผูวาราชการจังหวัดในการแกไขปญหาสาธารณภัยของทองถิ่น 
  (4) การจัดทํารางแผน 
   หลังจากที่ไดมีการทบทวนแผนเดิมท่ีมีอยูและแผนอื่นที่เกี่ยวของ กําหนดวิเคราะห
ชนิดของภัยและโอกาสที่จะเกิดในพื้นที่ รวมท้ังพิจารณาทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยู ซึ่งเปนการประเมิน
ความสามารถขององคกรในพื้นที่แลว จะสามารถจัดทํารางแผนปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตพื้นที่ได 
อยางไรก็ตาม การจัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือนดังกลาวนั้น จะตองระลึกไวเสมอวา ทําอยางไรจึงจะ
ทําใหชุมชนมีการเตรียมความพรอมท่ีดี เพื่อท่ีจะสามารถใชชีวิตไดอยางปลอดภัย ภายใตความเสี่ยง
อันตรายจากสาธารณภัยประเภทตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นที่ 
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 การวิเคราะหความเสี่ยงภัยในพื้นที่ (Risk analysis) 
 การวางแผนปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีใหมีความเหมาะสมกับสภาพของแตละทองท่ี
นั้น จะมีการคาดคะเน (forecast) หรือ ประเมิน (assess) วาในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีความเสี่ยงภัยชนิดใด 
และภัยดังกลาวมีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้งเพียงใด ซึ่งการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงภัยประกอบดวย 
 1) การรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิเคราะหความเสี่ยงภัย ที่สําคัญ ไดแก 
  (1) สถิติการเกิดภัยแตละชนิดในเขตทองท่ี 
  (2) ลักษณะกายภาพ เชน ลักษณะภูมิศาสตร ท่ีตั้ง พื้นที่ ทิศทาง การไหลของน้ํา อาณา
เขตติดตอ ท่ีราบ ท่ีลุม ฯลฯ 
  (3) ลักษณะภูมิอากาศ เชน ปริมาณน้ําฝนตอเดือน/ป อุณหภูมิตามฤดูกาลตางๆ 
  (4) สิ่งกอสรางหรือสถานที่ท่ีอาจเกิดอันตราย เชน โรงแรม อาคารสูง โรงภาพยนตร 
หางสรรพสินคา โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 
 2) การประเมินความเสี่ยงภัย โดยการพิจารณาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 
  (1) ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดภัย 
  (2) ผลกระทบตอชีวิต รางกายคน 
  (3) ความเสียหายตอทรัพยสิน 
 3) การกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดภัย (Risk area) ซึ่งพิจารณาไดจากเกณฑเบื้องตน คือ 
  (1) เปนพื้นที่ท่ีเคยเกิดภัยนั้นๆ เปนประจํา 
  (2) เปนพื้นที่ท่ีหากเกิดภัยแลว จะมีความเสียหายสูง เชน ชุมชนแออัด อาคารสูง สถาน
บันเทิง พื้นที่ทายเขื่อน โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

 การจัดองคกรรับผิดชอบ 
 การจัดการดานการสาธารณสุขเปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือในการปฏิบัติงานจากบุคคล
และหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน การจัดองคกรหรือจัดระบบโครงสรางหนวยงาน โดยแบง
อํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานออกเปนสวนตางๆ รวมท้ังการกําหนดอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจนนั้น จะทํา
ใหการบริหารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 แผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2545 กําหนดใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพล
เรือนจังหวัดเปนหนวยงานหลักในพื้นที่ ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการ ผูแทน
องคการบริหารสวนจังหวัด สวนราชการ องคกรตางๆในพื้นที่ รวมในกองอํานวยการ รับผิดชอบการ
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ปองกัน บรรเทาและฟนฟูภัยฝายพลเรือน ในพื้นที่จังหวัด โดยมีกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน
อําเภอ เทศบาล และเมืองพัทยา เปนหนวยเผชิญเหตุ 
 การจัดโครงสรางและกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบในกองอํานวยการปองกันภัยฝาย
พลเรือนจังหวัด ประกอบดวย 7 ฝาย ไดแก 
 1) ฝายอํานวยการ รับผิดชอบแผนปองกันภัยฝายพลเรือน และแผนที่เกี่ยวของ ประสานการ
ปฏิบัติงานกับหนวยงานตางๆ รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงานฝายตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
การจัดประชุม การสั่งการปฏิบัติภารกิจของสวนที่เกี่ยวของ และปฏิบัติตามคําสั่งผูอํานวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือนจังหวัด รวมท้ังงานธุรการและงานอื่นที่ไมอยูในความรับผิดชอบของฝายใด 
 2) ฝายแจงเตือนภัย  รับผิดชอบติดตามขอมูล  การพยากรณอากาศเฝาระวังติดตาม
สถานการณ รวบรวมขอมูล วิเคราะหและประเมินสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึน และการแจงเตือนภัย 
 3) ฝายประสานการชวยเหลือผูประสบภัย รับผิดชอบการประสานการสั่งใชเครื่องมือ 
เครื่องใช  ยานพาหนะ  ครุภัณฑกูภัย  การขนสงเครื่องอุปโภคบริโภค  การขนยายผูอพยพ  การ
รักษาพยาบาลผูปวย รวมท้ังการลําเลียงผู ท่ีไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล การระดมกําลังพลและ
อาสาสมัครทุกรูปแบบ ตลอดจนการจัดระเบียบสําหรับผูอพยพ เชน การจัดหาที่อยูอาศัยช่ัวคราว การ
สุขาภิบาล เปนตน 
 4) การประชาสัมพันธและการสื่อสาร รับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ จัดการขายการ
สื่อสารและการประสานงานดานสื่อมวลชนและติดตั้งกํากับดูแลเครื่องมืออุปกรณและระบบสื่อสารกับ
เครือขายตางๆ รวมท้ังการรับสงขาวสารกับหนวยงานตางๆ  
 5) ฝายการเงิน รับผิดชอบการรับบริจาคสิ่งของ เงินสด และจัดทําบัญชีควบคุมไวเปน
หลักฐาน สรุปยอดรายงานผูอํานายการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดทราบ และดําเนินการเกี่ยวกับ
การเงิน การเบิกจายเงินฉุกเฉิน ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติข้ึน 
 6) ฝายรักษาความสงบเรียบรอย รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัย สถานที่เกิดเหตุและ
พื้นที่การอพยพ รวมท้ังการจัดระเบียบการจราจรในเสนทางคมนาคม 
 7) ฝายฟนฟูบูรณะ รับผิดชอบการซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เสนทาง
คมนาคม สิ่งกอสรางตางๆ ท่ีเสียหาย เพื่อใหสามารถใชการไดในเบื้องตน สํารวจความเสียหายและให
การชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

16 บทที่ 2   การดําเนินการและจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.3   การซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนแตละครั้ง ท้ังจากการกระทําของมนุษยและเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ได
นํามาซึ่งความสูญเสียชีวิต รางกาย และทรัพยสินทั้งของประชาชนและของรัฐเปนจํานานมาก รวมท้ัง
สงผลกระทบและสรางความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคมประเทศคิดเปนมูลคามหาศาลในแตละป 
 การเตรียมความพรอมในการปองกันและลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสาธารณภัย โดย
กําหนดใหมีการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในการ
ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนมี
ความเขาใจหลักการ ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ สามารถจัดการสาธารณภัยไดอยางทันทวงทีท่ีมีภัยเกิดข้ึน 
อีกท้ังเพื่อใหประชาชนเขาใจและสามารถชวยเหลือตนเองไดในเบื้องตนเมื่อเกิดสาธารณภัย จึงเปน
สิ่งจําเปนที่จะตองมีการฝกซอมแผน 

 
ขั้นตอนการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การดําเนินการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูมีหนาท่ีในการจัดการและ

อํานวยการฝกซอมแผนฯ ตองมีหนาท่ีและขั้นตอนในการดําเนินงาน โดยแบงออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ 
1) จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยแบงเปนแตละประเภทของแตละ

ภัยอยางชัดเจน เชน แผนเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาอุทกภัย แผนเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาวาตภัย 
แผนเฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัย เปนตน ท้ังนี้ แผนเฉพาะกิจดังกลาวตองกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัย 
กําหนดพื้นที่อพยพ การกําหนดหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการกับภัย (ตามประเภทของภัย ข้ึนอยูกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน โดยใหพิจารณาความเหมาะสมกับภัยนั้นๆ) ข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติท้ังกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังจากภัยผานพนไปแลว ผังการติดตอสื่อสาร 
เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบตามความสามารถของหนวยงานและบุคลากร เชน การ
รักษาพยาบาล มอบใหหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เปนผูรับผิดชอบ การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมอบใหตํารวจเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ การสงเคราะหผูประสบภัย 
มอบหมายใหหนวยงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เปนผูรับผิดชอบ เปนตน ท้ังนี้ 
คําสั่งดังกลาวขางตนจะถูกกําหนดไวเปนสวนหนึ่งของแผนเฉพาะกิจ 

3) กําหนดงบประมาณสําหรับการเตรียมการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการฝกซอมแผน กําหนดเปนคาใชจายตางๆ เชน 
คาตอบแทนวิทยากร คาเดินทาง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ในการ
ฝกท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ และคาอื่นๆ เปนตน 
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 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมเตรียมความพรอมและแบงมอบภารกิจ 
 กอนการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูรับผิดชอบการฝกซอมแผนตองจัด
ประชุมเตรียมความพรอมและแบงมอบภารกิจใหกับหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ ตามคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกําหนดสถานการณจําลอง ข้ันตอนและ
วิธีการฝก ซึ่งจะตองกําหนดใหเหมาะสมกับสภาพของสาธารณภัยท่ีจะฝกซอม โดยมอบหนาท่ีให
หนวยงานตางๆ ท่ีเขารวมการฝกซอมแผนฯ ตามความสามารถหรือความชํานาญของหนวยงานนั้นๆ 
ท้ังนี้ ควรกําหนดเปนแผนและตารางการฝกซอม แผนฯ ท่ีชัดเจนและเขาใจงายเชน เมื่อเกิดสถานการณ
เพลิงไหม หนวยท่ีไดรับแจงเหตุมีหนาท่ีตองปฏิบัติอยางใด การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และการกําหนดหนวยงานหลักในการวินิจฉัยสั่งการและการควบคุมการปฏิบัติของเจาหนาท่ีท่ีเขารวม
การปฏิบัติการแตละครั้ง 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบภาคทฤษฎี 
จุดมุงหมายของการทดสอบภาคทฤษฎี เพื่อเปนการทดสอบการวางแผน การอํานวยการ

ควบคุม สั่งการและการประสานงานของหนวยปฏิบัติตามแผน ซึ่งจะเปนการทบทวนการเขาใจตาม
ระเบียบปฏิบัติและการดําเนินการตางๆ ของเจาหนาท่ี รวมท้ังทดสอบประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสาร
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ท่ีใชอยูจริงในปจจุบัน โดยการสมมุติสถานการณและแจงขาวเขาสูระบบฯ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติตามขั้นตอนและแกปญหาตามสถานการณท่ีกําหนดไว โดยมีหนาท่ีประจํากองอํานวยการฯ 
ติดตามการปฏิบัติและการสงขาวของหนวยตางๆ  

การดําเนินการทดสอบภาคทฤษฎี เชน สมมติสถานการณสาธารณภัย อุทกภัยและโคลนถลม 
โดยกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1) กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเปนหนวยระวังภัย ไดแจงเตือนสภาพอากาศไปยังสํานักเลขาธิการ
ปองกันภัยฝายพลเรือน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน แจงเตือนใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพล
เรือนจังหวัด และกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองท่ีเตรียมรับสถานการณ โดยแจงเตือน
ใหประชาชนเตรียมพรอมรับสถานการณ 

3) เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีมีหนาท่ี
ประสานงานฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามแผนเฉพาะกิจ ท่ีไดจัดทําไว เพื่อทําการกูภัยและ
ชวยเหลือผูประสบภัย ซึ่งวิธีการทดสอบจะกระทําโดยใหหนวยปฏิบัติ รายงานการปฏิบัติไปยังศูนย
ประสานงานฯ อยางตอเนื่องจนจบสถานการณ 

การประเมินผลการทดสอบภาคทฤษฎี 
การประเมินผลการทดสอบภาคทฤษฎี จะทําการประเมินในเรื่องความเขาใจระบบของ

เจาหนาท่ีในการปฏิบัติการ ความถูกตองของขอมูลขาวสาร ความรวดเร็วในการปฏิบัติ ความรวดเร็วใน
การสงขาว ตลอดจนประสิทธิภาพของขอมูลในการติดตอสื่อสาร 

ขั้นตอนที่ 4 ฝกภาคปฏิบัติจริง 
การฝกภาคปฏิบัติจริง เปนการนําภาพรวมการทดสอบภาคทฤษฎีมาฝกปฏิบัติจริง โดยจะจัดตั้ง

กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองที่เปนศูนยประสานงานฯ ในการวางแผน ควบคุม สั่งการจริง 
ซึ่งจะสมมติสถานการณสาธารณภัยโดยกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ี เมื่อไดรับแจง
ขาวสารจากพื้นที่วามีสาธารณภัยเกิดข้ึน กองอํานวยการฯ จะสั่งและประสานการปฏิบัติกับหนวยงาน
ตางๆ ในพื้นที่ เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล หรือสวนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ท่ีกําหนดไวใน
แผนเฉพาะกิจ เปนตน เพื่อทําการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนผูประสบภัย ซึ่ง
ประกอบดวย 
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1) การฝกจริงในพื้นที่การฝก ดังนี้ 
  (1) กําหนดพื้นที่ท่ีเกิดสาธารณภัย จัดทําสถานการณจําลอง พรอมกับเตรียมผูประสบภัย 
  (2) จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ท่ีเกิดภัยและเปน
หนวยงานหลักในการสั่งการ อํานวยการ วางแผน และประสานการปฏิบัติ พรอมท้ังขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานตางๆ 
  (3) ชุดปฏิบัติการกูภัย จัดกําลังเจาหนาท่ีเขาแกไขสถานการณ พรอมท้ังคนหาและ
ชวยเหลือผูประสบภัย ไปยังพื้นที่ปลอดภัยท่ีไดกําหนดไวตามแผนเฉพาะกิจ 
  (4) ชุดปฏิบัติการพยาบาล ดําเนินการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบภัย และนําคน
ปวยสงไปยังโรงพยาบาลเพื่อใหการรักษาตอไป 
  (5) ชุดฟนฟู เขาดําเนินการภายหลังจากภัยผานพนไปแลว โดยดําเนินการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตนดานปจจัยสี่แกผูประสบภัย รวมท้ังการปลอบขวัญและการสงเสริมอาชีพเพื่อทดแทน
การขาดรายได 
 2) การประเมินผลการปฏิบัติจริง 
  การประเมินผลการทดสอบการปฏิบัติจริง จะทําการประเมินในเรื่องความเขาใจ ข้ันตอน
การปฏิบัติของเจาหนาท่ี ความถูกตองของขอมูลขาวสาร ความรวดเร็วในการปฏิบัติ ความรวดเร็วในการ
สงขาว ประสิทธิภาพของเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ขั้นตอนที่ 5 การจัดนิทรรศการ (STATIC SHOW) 
 1) การเชิญหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่เกี่ยวของ ตลอดจนบริษัทฯ หางราน
ตางๆ ซึ่งมีอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีทันสมัย รวมจัด
นิทรรศการ จะเปนการเผยแพรความรู ความเขาใจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับเจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ 
 2) จัดทําเอกสาร สิ่งตีพิมพ ภาพพิมพ หรือวีดิทัศน ฯลฯ ประกอบการฝกซอม เพื่อให
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอนการเตรียมความพรอม และการปฏิบัติท้ังกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ
หลังจากที่ภัยผานพนไปแลว 
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2.4   ตัวอยางแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรมีเคาโครงการจัดทําแผนปองกันภัยฝายพลเรือนใน
เขตทองท่ี เพื่องายตอการนํามาปฏิบัติจริงเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ซึ่งควรจะประกอบดวยสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 บทที่ 1 บทนํา 
 สาระสําคัญควรประกอบดวย หลักการและเหตุผลในการวางแผน แนวนโยบายตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการดําเนินการปองกันภัย วัตถุประสงคในการจัดทําแผน เปาหมายของแผน การบังคับใชของ
แผนและคํานิยาม ตลอดจนคํายอตางๆ ท่ีไดใชอยูในแผนนี้ 
 บทที่ 2 สภาพทั่วไปของทองที่ 
 เปนการสรุปถึงสภาพทั่วไปของทองท่ี ประกอบดวย ลักษณะสําคัญดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
แหลงทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการปกครอง การประกอบอาชีพของประชาชน การคมนาคมขนสง การ
สาธารณูปโภค แผนที่ของทองท่ี 
 บทที่ 3 สถานการณเสี่ยงภัยของทองที่ 
 เปนการวิเคราะหและประเมินถึงสถานการณเสี่ยงภัยของพื้นที่ เพื่อใหทราบวา ในเขตพื้นที่จะ
มีโอกาสเกิดภัยพิบัติใดไดบาง และภัยพิบัติดังกลาวมีแนวโนมจะเกิดข้ึนเมื่อใด และมีพื้นที่เฉพาะจุด
ใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติดังกลาวเปนพิเศษ 
 บทที่ 4 การจัดองคกร 
 เปนการระบุวา ในการบริหารและการปฏิบัติงานปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองท่ี มีใคร
เปนผูรับผิดชอบในสถานะใด และมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเพียงใด รวมท้ังมีการจัดโครงสรางในการ
ปฏิบัติงานทั้งในสภาวะปกติและในสภาวะที่ไมปกติไวอยางไร 
 บทที่ 5 ภารกิจในการปองกันภัยฝายพลเรือน 
 เปนการกลาวถึงหลักการอํานวยการและการปฏิบัติงานปองกันภัยฝายพลเรือนในภาพรวม 
ตั้งแตข้ันเตรียมการ ไปจนถึงข้ันฟนฟูบูรณะ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
 บทที่ 6 การสื่อสาร 
 เปนการกําหนดขั้นตอนวิธีการติดตอประสานงานตามภัยพิบัติท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในพื้นที่ 
ท้ังนี้เพื่อใหทราบวา เมื่อเกิดภัยพิบัติแลว ใครหรือหนวยงานใดจะติดตอสื่อสารกันดวยวิธีการอยางไรและ
เมื่อไร 
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2.5   การปฏิบัติเม่ือเกิดภัย  
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องตน โดยถือวาการ
รักษาชีวิตของประชาชนผูประสบภัยเปนหนาท่ีท่ีสําคัญที่สุด ซึ่งตองมีการระดมสรรพกําลังในลักษณะ
การบูรณาการ ไมวาจะเปน กําลังเจาหนาท่ี เครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณท่ีจําเปน รวมถึงเครื่องมือ
สื่อสาร เพื่อบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน กอนรายงานกองอํานายการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ กรณี
เปนสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบล หรือรายงานกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน
จังหวัด กรณีเปนสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล 
 กรณีท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด 
และองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด มีหนาท่ีใหความชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก
กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีตามที่ไดรับการรองขอ เพื่อสงวนรักษาชีวิตและ
ทรัพยสินของทางราชการและประชาชน อีกทั้งเพื่อระงับภัยท่ีเกิดข้ึนใหยุติลงโดยเร็ว ซึ่งสามารถลด
อันตราย และความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย   
 เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรง
เขาระงับและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนใหเปนไปอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ โดยมีแนวทางในการ
ดําเนินการดังนี้ 
 1. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ใหมีหนาท่ี 
  - ดําเนินการควบคุมพื้นที่ท่ีประสบภัย และอํานวยการการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
  - ประกาศ แนะนํา แจงเตือนประชาชน และเตรียมการปองกัน 
  - ประชาสัมพันธ 
 2. จัดตั้งหนวยกูภัยในศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ใหมีหนาท่ี 
  - เขาไประงับและบรรเทาภัยไดทันที หรือสามารถเคลื่อนที่เขาเสริมกําลังไดทันทีเมื่อ
ไดรับการรองขอ 
  - ชวยเหลือ สนับสนุนในการระงับและบรรเทาภัย การสงเคราะหผูประสบภัยทันที 
 3.  การดําเนินการอพยพ มีแนวทางการดําเนินการดังตอไปนี้ 
  - ใหถือวาการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่อันตรายใหกระทําไดเทาท่ีจําเปน ภายใต
การสั่งการของผูอํานวยการปองกันภัย โดยการอพยพผูปวยออกจากบริเวณที่เกิดภัย ใหดําเนินการรักษา
เยียวยาอยางตอเนื่อง กอนสงโรงพยาบาลในพื้นที่ 
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 แนวทางปฏิบัติหลังเกิดภัย 
 ภายหลังเกิดสาธารณภัย การดําเนินการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย การซอมแซมสิ่งท่ีชํารุด 
เสียหาย เปนหนาท่ีของสวนราชการทุกสวน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ ดําเนินการ
ซอมแซมสิ่งท่ีชํารุดเสียหายใหคืนสูสภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุด อันจะเปนการสรางขวัญและกําลังใจของ
ประชาชนในพื้นที่ ใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
 1. การชวยเหลือและฟนฟูบุคคล มีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 
  - การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ 
  - การใหความชวยเหลือดานอาหาร น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค เครื่องนุงหม และ
เครื่องครัว เครื่องนอน 
  - การฟนฟูสภาพจิตใจของผูประสบภัย ใหมีขวัญและกําลังใจท่ีจะตอสูกับปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดข้ึน 
 2. การชวยเหลือและฟนฟูบูรณะสถานที่ 
  - สํารวจความเสียหายอยางละเอียด เชน ทรัพยสินของประชาชน และสิ่งสาธารณประโยชน 
โดยการประสานกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หรือ สมาชิกสภาเทศบาล ในเขตพื้นที่ท่ีไดรับ
ความเสียหาย 
  - ดําเนินการชวยเหลือซอมแซมที่พักอาศัย สิ่งสาธารณูปโภค และเสนทางคมนาคมให
สามารถใชการไดในเบื้องตน  
  - ดําเนินการซอมแซมสวนที่เสียหาย โดยพิจารณาสิ่งท่ีสามารถซอมแซมได ในกรณีท่ี
ไมสามารถซอมแซมไดหรือเกินกวาความสามารถ ใหรายงานกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน
จังหวัด 
 ท้ังนี้ในการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย ตองอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนและ
ดําเนินการตรวจสอบงบประมาณรายจายวามีแผนงานโครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยหรือไม 
กรณีไมไดตั้งงบประมาณไว ควรนําเงินสํารองจาย ซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลวมาใชจาย ในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรก ซึ่งอํานาจการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายเปนของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 19 และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอ ก็อาจโอน
งบประมาณไปเพิ่มเติมได  โดยอนุมัติของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 26 
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แผนเฉพาะกิจดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอรางแผน 
เฉพาะกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัย กําหนดพื้นที่อพยพ 
วัสดุอุปกรณสําหรับปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบ 
แผนเฉพาะกิจการปองกันฯ 

ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ ตามแตกรณี 
พิจารณาเห็นชอบและประกอบเปนแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

สภาองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล/ 
องคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาเห็นชอบ 

แผนเฉพาะกิจการปองกันฯ 

จัดประชุมประชาคมสวนราชการในพื้นที่ และ 
สมาชิกสภาฯ พิจารณากําหนดภัยและแนวทางการ

ปองกันฯ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   การดําเนินการและจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 25 

เกณฑการประเมิน 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับ รายละเอียด ขั้น 
พื้นฐาน 

ขั้น 
พัฒนา 

วิธีการ 

1 มีการวางแผนปองกัน √   
2 มีการซักซอมแผนปองกัน √   
3 มีการซักซอมการอพยพและแนวทางการชวยเหลือ ดังนี้    
 1) อุทกภัยและโคลนถลม  √  
 2) แผนดินไหวและอาคารถลม  √  
 3) ภัยแลง  √  
 4) ภัยหนาว  √  
4 มีการกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึน้ในพื้นที่รับผิดชอบของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 √ - กําหนดภัยที่อาจเปนอันตรายตอ

ประชาชนในพื้นที่ เชน พื้นที่ที่เกิด
น้ําทวมซ้ําซาก พื้นที่อาจเกิดโคลน
ถลม 

5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประชาสัมพันธแจงเตือน
ประชาชนในการเตรียมรับสถานการณภัยตางๆ 

√   

6 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

√   

7 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตั้งงบประมาณสําหรับบรรเทา
สาธารณภัยตลอดป 

√   

 -  เมื่องบประมาณสําหรับบรรเทาสาธารณภัยไมเพยีงพอ มีการ
โอนงบประมาณเหลือจายเพื่อชวยบรรเทาความเดอืดรอน 

 √  

8 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีอปุกรณขั้นพื้นฐานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

   

 1) องคการบริหารสวนตําบล    
   1.1 ขนาดเล็ก √   
 - เคร่ืองดับเพลิงชนดิหาบหามขนาดเล็ก 1 เคร่ือง 

- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิงขนาด 5,000 ลิตร 1 คัน 
   

   1.2 ขนาดกลาง √   
 - ตามขอ 1.1 และเพิ่มดังนี้ 

- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร 2 คัน 
- อาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 10 คน 

   



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

26 บทที่ 2   การดําเนินการและจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับ รายละเอียด ขั้น 
พื้นฐาน 

ขั้น 
พัฒนา 

วิธีการ 

   1.3 ขนาดใหญ 
-  ตามขอ 1.2 และเพิ่มอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.) จํานวน 20 คน 

√   

 2) เทศบาลตําบล 
- เคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหาม 2 เคร่ือง 
- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร 2 คัน 
- เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต 2 ลํา 
- รถยนตเคลื่อนที่เร็วพรอมอุปกรณกูภัย 1 คัน 
- รถยนตดับเพลิงอาคาร 4 คัน 

√   

 4) เทศบาลเมือง 
- เคร่ืองดับเพลิงชนิดหาบหาม 6 เคร่ือง 
- เรือทองแบนพรอมเครื่องยนต 5 ลํา 
- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร 6 คัน 
- รถยนตเคลื่อนที่เร็วพรอมอุปกรณกูภัย 1 คัน 
- รถยนตดับเพลิงอาคาร 6 คัน 
- รถยนตกูภัยอเนกประสงค 1 คัน 

√   

 5) เทศบาลนคร 
- มีวัสดุอุปกรณเชนเดียวกับเทศบาลเมือง 
- รถยนตดับเพลิงชนิดมีบันไดพรอมหอน้ํา 

 
√ 

 
 

√ 

 

9 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเผยแพรความรูในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชนในพื้นที่ อยางนอย        
ปละ 1 คร้ัง 

 √ 
 
 
 

- จัดกิจกรรมการใหความรูในการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

10 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดอบรม ทบทวนการปฏิบัติงาน 
ในการชวยเหลือผูประสบภัย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 √  

 


