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โครงการศึกษาวิจัยการจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีหลักการ เหตุผล 
และความเป็นมา ดังน้ี 

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 อนุมัติในหลักการให้กรมปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาแทนการจัดต้ังสํา นักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

2. มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) 
เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เห็นชอบตามข้อเสนอที่คณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวน
และปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ดังน้ี 

1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
2) เห็นชอบให้จัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จํานวน 16 จังหวัด 

30 สาขา 
หลักเกณฑ์การจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ได้แก่ 
หลักเกณฑ์ขั้นที่ 1 เกณฑ์ในการเลือกจังหวัดที่เหมาะสมที่จะจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยมีองค์ประกอบ จํานวน 2 องค์ประกอบ ดังน้ี 
- เป็นจังหวัดที่มีระดับความเส่ียงของภัยสูง (ระดับ 3) (ภัยใดภัย 1 ใน 3 ภัย) โดยเลือกประเภทภัย  

ที่นํามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายของภัยที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา  
(พ.ศ. 2551 – 2553) โดยเป็นภัยที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ภัยจากอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่ม 2) ภัยจากคมนาคมและขนส่ง และ 3) ภัยจากอัคคีภัย และ 

- เป็นจังหวัดที่มีขนาดของจังหวัดต้ังแต่ขนาดใหญ่ – ขนาดใหญ่มาก โดยอ้างอิงฐานข้อมูลจาก
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ จังหวัดขนาดเล็ก (S) 
จังหวัดขนาดกลาง (M) จังหวัดขนาดใหญ่ (L) และจังหวัดขนาดใหญ่มาก (XL) 

หลักเกณฑ์ขั้นที่ 2 เกณฑ์ในการกําหนดพื้นที่ (อําเภอ) ที่ต้ังของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา โดยมีองค์ประกอบ จํานวน 2 องค์ประกอบ ดังน้ี 

- เป็นพื้นที่เส่ียงภัยระดับ 3 หรือ พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม/ศูนย์กลางการบริหาร
จัดการสาธารณภัยในพื้นที่ และ 

- มีความยากลําบากในการเข้าถึงพื้นที่ โดยพิจารณาจาก ระยะทางห่างจากจังหวัด 70 กิโลเมตรขึ้นไป 
หรือระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดเข้าถึงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.30 ชั่วโมงข้ึนไป 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

ข 

ดังน้ัน ตามมติ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555
เห็นชอบให้กําหนดพื้นที่จังหวัดและพื้นที่ (อําเภอ) ที่จัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
จํานวน 15 จังหวัด 29 สาขา และจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาเป็นกรณีพิเศษ 
อีก 1 จังหวัด 1 สาขา คือ สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์         
รวมจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จํานวน 16 จังหวัด 30 สาขา มีจํานวนอําเภอ 
อยู่ในความรับผิดชอบ 133 อําเภอ 

ทั้งน้ี กําหนดเงื่อนไขให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เกิดความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะมีการขยาย หรือยุบเลิก หรือทบทวนการจัดต้ังสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 

โครงการศึกษาวิจัยการจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จึงมีวัตถุประสงค์ 
คือ 1) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 2) เพื่อประเมิน 
ความคุ้มค่าของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา  3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค 
การดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และ 4) เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะ     
ในการพัฒนาสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาให้มีศักยภาพในการบูรณาการงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ข้าราชการ
และบุคลากรของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ข้าราชการและบุคลากรของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ผู้บริหารของจังหวัด ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง ในพื้นที่ 16 จังหวัด  

2. เก็บข้อมูลจากบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน โดยใช้แบบสอบถาม 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน ในพื้นที่ 16 จังหวัด 30 สาขา ได้แก่ 
1. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ และพล 
2. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ และเวียงปุาเปูา 
3. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เชียงดาว ฮอด และสะเมิง 
4. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง และชุมพวง 
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5. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 
6. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ สาขากุฉินารายณ์ 
7. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 
8. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง และตากฟูา 
9. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และนาน้อย 
10. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 
11. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง สาขาวังเหนือ และเถิน 
12. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย 
13. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 
14. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ เกาะสมุย และพระแสง 
15. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล พิปูน และทุ่งใหญ่ 
16. สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด และเทพา 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
1. การประชุมกลุ่มย่อย จํานวน 413 คน ได้แก่ 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัด (หรือผู้แทน) ที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาต้ังอยู่ 
2) หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (หรือผู้แทน) 
3) หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา (หรือผู้แทน) 
4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผู้แทน) ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทา    

สาธารณภัยจังหวัดสาขา 
5) เจ้าหน้าที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
6) เจ้าหน้าที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

2. การสัมภาษณ์ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวน 207 คน 

3. การเก็บแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จํานวน 423 คน 
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ผลการศึกษา 
1. การด าเนินงานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

การดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา สามารถสรุปผล    
ได้เป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีประสิทธิผลตามพันธกิจอยู่ในระดับมาก 

2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก 

3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตามการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย ที่ระดับร้อยละ 81 
4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีการพัฒนาองค์กร แบ่งออกเป็น   
3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรม 

2. ความคุ้มค่าของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
การประเมินความคุ้มค่าของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา  
1) มีความคุ้มค่าในด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาจาก 3 ตัวแปร คือ จํานวนกิจกรรม 

ที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาดําเนินการในปีงบประมาณ จํานวนบุคลากร และ
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และต้นทุนเฉล่ียต่อหน่วยกิจกรรม 

2) มีความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าตามมิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติการพัฒนาองค์กร      
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1) มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
การจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีความคุ้มค่าต่อประสิทธิผล

ด้านการติดต่อประสานงาน ด้านปูองกันและลดผลกระทบ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการเผชิญเหตุ
บรรเทาทุกข์ และด้านการฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 

2.2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
การรับรู้ของผู้รับบริการสูงกว่าผลของการคาดหวังของผู้รับบริการต่อการรับบริการ

ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
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2.3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
ความคุ้มค่าตามมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ สามารถสรุปผลได้ ดังน้ี 
ภารกิจด้านการปูองกันและลดผลกระทบ มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 88 
ภารกิจด้านการเตรียมความพร้อม มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 96 
ภารกิจด้านการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 72 
ภารกิจด้านการฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 90 

2.4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีความคุ้มค่าตามมิติด้านการพัฒนา

องค์กร ใน 3 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

3. ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

โดยภาพรวม สามารถสรุปได้ดังน้ี 
1) พื้นที่ความรับผิดชอบ 

สถานที่ต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ 
ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานฯ ด้วยเพราะพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบมีหลายพื้นที่อําเภอ การเดินทาง
ระหว่างพื้นที่รับผิดชอบใช้เวลานาน รวมถึงพื้นที่ที่ต้ังบางพื้นที่เป็นพื้นที่พิเศษ และมีบริบทเฉพาะพื้นที่     
ที่แตกต่างกัน 

2) โครงสร้าง 
โครงสร้างสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทําให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ยังขาด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

3) อํานาจหน้าที่ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไม่ใช่หน่วยงานในระดับอําเภอ ไม่สอดรับกับการจัดการ 
สาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

4) การให้บริการและความช่วยเหลือ 
ประชากรในแต่ละอําเภอมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่สามารถให้บริการและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
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4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาให้มีศักยภาพ
ในการบูรณาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาให้มีศักยภาพ
ในการบูรณาการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยภาพรวม สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) พื้นที่ความรับผิดชอบ 
ปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

โดยปรับปรุงเกณฑ์พิจารณา ดังน้ี 
1.1) พิจารณาพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก โดยระยะทางห่างจากจังหวัด 50 กิโลเมตรขึ้นไป หรือ 

ระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดเข้าถึงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงขึ้นไป หรือ มีการเดินทางที่ ต้องใช้เวลา
มากกว่า 1 ชั่วโมง และระยะทางระหว่างอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปูองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยจังหวัดสาขา ควรมีระยะทางห่างกันไม่เกิน 40 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลาการเดินทางเพื่อเข้าถึง
พื้นที่ไม่เกินกว่า 45 นาที 

1.2) พิจารณาจากจํานวนอําเภอที่รับผิดชอบ โดยในแต่ละสํานักงานปูองกันและบรรเทา      
สาธารณภัยจังหวัดสาขา ไม่ควรรับผิดชอบมากกว่า 3 อําเภอ 

2) โครงสร้าง 
ควรพิจารณาเพิ่มฝุายงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการ ทําหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์ 

และการจัดการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอในลักษณะเชิงรุก และรับผิดชอบงาน 
ด้านธุรการ งานสารบัญ การบันทึกข้อมูลสาธารณภัยในพื้นที่ ประสานงาน และบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3) อํานาจหน้าที่ 
ควรจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ เพื่อที่จะสามารถทําหน้าที่เป็นกรรมการ

และเลขานุการของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
เพื่อการบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนในระดับอําเภอและท้องถิ่น 

4) การให้บริการและความช่วยเหลือ 
ควรเพิ่มสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยดูจากจํานวนประชากร

ในพื้นที่ระดับอําเภอเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
เพื่อให้หน่วยงาน ประชาชน และผู้ประสบภัยได้รับบริการ และสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ที่ครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็ว 
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ดังน้ี 
1. ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงมหาดไทย และกรมปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ให้เช่ือมโยงจากจังหวัดลงสู่ระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
2. ควรกําหนดบทบาทหน้าที่ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาให้มีความชัดเจน

ทางกฎหมาย 
3. ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างบทบาทของภาคีเครือข่าย เอกชน หน่วยงานสนับสนุน 

และภาคประชาชน ให้เกิดการบูรณาการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางสู่การปฏิบัติ 

ควรมีการเพิ่มสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และ/หรือจัดต้ังสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 อนุมัติในหลักการให้กรมปูองกันและบรรเทา        

สาธารณภัยจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาแทนการจัดต้ังสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปูองกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยหลายหน่วยงาน ดังน้ัน กระทรวงมหาดไทยควรได้มีการพิจารณาในภาพรวม 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกัน และในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จังหวัดที่จะจัดต้ัง สํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพิ่มเติมนั้น ควรมีหลักเกณฑ์ 
ในการคัดเลือกพื้นที่โดยให้ความสําคัญแก่พื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงในการเกิดภัยพิบัติก่อน โดยมอบหมายให้
สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จังหวัดรวมถึงจํานวนจังหวัดที่เหมาะสมที่จะจัดต้ัง
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยให้รับข้อสังเกตของ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ไปดําเนินการด้วย และให้กระทรวงมหาดไทย 
รับความเห็นของสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ทั้งน้ี ในการดําเนินการจัดต้ังให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย 

2) มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เห็นชอบตามข้อเสนอที่คณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวน
และปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม ดังน้ี 

(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
(2) เห็นชอบให้จัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จํานวน 16 จังหวัด 

30 สาขา 
ทั้งน้ี กําหนดเงื่อนไขให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเกิดความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะมีการขยาย หรือยุบเลิก หรือทบทวนการจัดต้ังสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป  

3) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ได้รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย       
ได้แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้จัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 16 จังหวัด 30 สาขา 
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หลักเกณฑ์การจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
หลักเกณฑ์ขั้นที่ 1 เกณฑ์ในการเลือกจังหวัดที่เหมาะสมที่จะจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยมีองค์ประกอบ จํานวน 2 องค์ประกอบ ดังน้ี 
- เป็นจังหวัดที่มีระดับความเส่ียงของภัยสูง (ระดับ 3) (ภัยใดภัย 1 ใน 3 ภัย) โดยเลือกประเภทภัย

ที่นํามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายของภัยที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา  
(พ.ศ. 2551 – 2553) โดยเป็นภัยที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ภัยจากอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่ม 2) ภัยจากคมนาคมและขนส่ง และ 3) ภัยจากอัคคีภัย และ 

- เป็นจังหวัดที่มีขนาดของจังหวัดต้ังแต่ขนาดใหญ่ – ขนาดใหญ่มาก โดยอ้างอิงฐานข้อมูลจาก
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ จังหวัดขนาดเล็ก (S) 
จังหวัดขนาดกลาง (M) จังหวัดขนาดใหญ่ (L) และจังหวัดขนาดใหญ่มาก (XL) 

หลักเกณฑ์ขั้นที่ 2 เกณฑ์ในการกําหนดพื้นที่ (อําเภอ) ที่ต้ังของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา โดยมีองค์ประกอบ จํานวน 2 องค์ประกอบ ดังน้ี 

- เป็นพื้นที่เส่ียงภัยระดับ 3 หรือ พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม/ศูนย์กลางการบริหารจัดการ
สาธารณภัยในพื้นที่ และ 

- มีความยากลําบากในการเข้าถึงพื้นที่ โดยพิจารณาจาก ระยะทางห่างจากจังหวัด 70 กิโลเมตรขึ้นไป 
หรือระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดเข้าถึงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.30 ชั่วโมงข้ึนไป 

ตามมติ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 
เห็นชอบให้กําหนดพื้นที่จังหวัดและพื้นที่ (อําเภอ) ที่จัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา จํานวน 15 จังหวัด 29 สาขา และจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา    
เป็นกรณีพิเศษอีก 1 จังหวัด 1 สาขา คือ สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 
รวมจัดต้ังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จํานวน 16 จังหวัด 30 สาขา มีจํานวนอําเภอ
อยู่ในความรับผิดชอบ 133 อําเภอ ดังน้ี 
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ตารางที่ 1.1 พื้นที่รับผิดชอบของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และส านักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

จังหวัด 
พื้นที่รับผดิชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

สนง. ปภ. 
จังหวัดสาขา 

จํานวน
อําเภอ 

พื้นที่รับผิดชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
ขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น 

อําเภอบ้านฝาง  
อําเภอหนองเรือ  
อําเภอพระยืน  
อําเภอบ้านแฮด  
อําเภอมัญจาคีรี  
อําเภออุบลรัตน์  
อําเภอเขาสวนกวาง  
อําเภอน้ําพอง  
อําเภอกระนวน  
อําเภอชําสูง 
อําเภอโคกโพธิ์ชัย 
อําเภอชนบท 

ชุมแพ 6 อําเภอชุมแพ  
อําเภอสีชมพู  
อําเภอภูเวียง  
อําเภอเวียงเก่า  
อําเภอหนองนาคํา  
อําเภอภูผาม่าน 

พล 7 อําเภอพล  
อําเภอหนองสองห้อง  
อําเภอเปือยน้อย  
อําเภอแวงน้อย 
อําเภอแวงใหญ่  
อําเภอบ้านไผ่  
อําเภอโนนศิลา 

เชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
อําเภอสันทราย 
อําเภอแม่ริม 
อําเภอดอยสะเก็ด 
อําเภอสันปุาตอง 
อําเภอสันกําแพง 
อําเภอสารภี 
อําเภอหางดง 
อําเภอแม่วาง 
อําเภอแม่ออน 

ฝาง 3 อําเภอฝาง 
อําเภอแม่อาย 
อําเภอไชยปราการ 

เชียงดาว 4 อําเภอเชียงดาว 
อําเภอเวียงแหง 
อําเภอแม่แตง  
อําเภอพร้าว 

ฮอด 6 อําเภอฮอด 
อําเภอจอมทอง 
อําเภอแม่แจ่ม 
อําเภอดอยเต่า 
อําเภออมก๋อย 
อําเภอดอยหล่อ 

สะเมิง 2 อําเภอสะเมิง 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
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จังหวัด 
พื้นที่รับผดิชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

สนง. ปภ. 
จังหวัดสาขา 

จํานวน
อําเภอ 

พื้นที่รับผิดชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
นครราชสมีา อําเภอเมืองนครราชสีมา  

อําเภอโนนสูง  
อําเภอโนนไทย  
อําเภอขามสะแกแสง  
อําเภอพระทองคํา  
อําเภอจักราช  
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อําเภอปักธงชัย  
อําเภอครบุรี  
อําเภอวังน้ําเขียว  
อําเภอเสิงสาง 
อําเภอโชคชัย    
อําเภอหนองบุญมาก 
อําเภอบัวใหญ่  
อําเภอแก้งสนามนาง  
อําเภอคง  
อําเภอบ้านเหลื่อม  
อําเภอบัวลาย 
อําเภอสีดา 

ปากช่อง 6 อําเภอปากช่อง  
อําเภอสีคิ้ว  
อําเภอสูงเนิน  
อําเภอด่านขุนทด  
อําเภอขามทะเลสอ  
อําเภอเทพารักษ์ 

ชุมพวง 7 อําเภอชุมพวง  
อําเภอประทาย  
อําเภอพิมาย 
อําเภอลําทะเมนชัย  
อําเภอเมืองยาง  
อําเภอโนนแดง  
อําเภอห้วยแถลง 

กาญจนบุร ี อําเภอเมืองกาญจนบุรี  
อําเภอท่าม่วง    
อําเภอท่ามะกา  
อําเภอด่านมะขามเตี้ย     
อําเภอพนมทวน   
อําเภอบ่อพลอย   
อําเภอหนองปรือ  
อําเภอห้วยกระเจา   
อําเภอเลาขวัญ  
อําเภอไทรโยค  
อําเภอศรีสวัสดิ์ 

ทองผาภูม ิ 2 อําเภอทองผาภูมิ  
อําเภอสังขละบุรี 
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จังหวัด 
พื้นที่รับผดิชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

สนง. ปภ. 
จังหวัดสาขา 

จํานวน
อําเภอ 

พื้นที่รับผิดชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
กาฬสินธุ ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  

อําเภอกมลาไสย   
อําเภอร่องคํา  
อําเภอฆ้องชัย  
อําเภอยางตลาด  
อําเภอดอนจาน  
อําเภอสมเด็จ 
อําเภอหนองกุงศรี  
อําเภอท่าคันโท  
อําเภอห้วยเม็ก  
อําเภอสามชัย  
อําเภอคําม่วง  
อําเภอสหัสขันธ์ 

กุฉินารายณ ์ 5 อําเภอกุฉินารายณ์  
อําเภอเขาวง  
อําเภอนาคู  
อําเภอห้วยผึง้  
อําเภอนามน 

เชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย  
อําเภอแม่ฟูาหลวง 
อําเภอแม่จัน  
อําเภอแม่สาย  
อําเภอเชียงแสน 
อําเภอเวียงชัย  
อําเภอเทิง 

เชียงของ 6 อําเภอเชียงของ  
อําเภอเวียงแก่น  
อําเภอขุนตาล  
อําเภอพญาเม็งราย  
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง  
อําเภอดอยหลวง 

เวียงปุาเปาู 5 อําเภอเวียงปุาเปูา  
อําเภอแม่สรวย  
อําเภอพาน 
อําเภอปุาแดด  
อําเภอแม่ลาว 

ตาก อําเภอเมืองตาก  
อําเภอบ้านตาก  
อําเภอสามเงา  
อําเภอวังเจ้า 

แม่สอด 5 อําเภอแม่สอด  
อําเภอแม่ระมาด  
อําเภอท่าสองยาง  
อําเภอพบพระ  
อําเภออุ้มผาง 
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จังหวัด 
พื้นที่รับผดิชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

สนง. ปภ. 
จังหวัดสาขา 

จํานวน
อําเภอ 

พื้นที่รับผิดชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
นครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

อําเภอพระพรหม  
อําเภอลานสกา  
อําเภอชะอวด 
อําเภอปากพนัง  
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อําเภอเชียรใหญ่  
อําเภอหัวไทร  
อําเภอจุฬาภรณ์ 

สิชล 4 อําเภอสิชล 
อําเภอขนอม  
อําเภอนบพิตํา  
อําเภอท่าศาลา  

พิปูน 5 อําเภอพิปูน  
อําเภอฉวาง  
อําเภอถ้ําพรรณรา 
อําเภอช้างกลาง 
อําเภอพรหมคีรี 

ทุ่งใหญ่ 5 อําเภอทุ่งใหญ่  
อําเภอทุ่งสง  
อําเภอบางขัน 
อําเภอนาบอน  
อําเภอร่อนพิบูลย์ 

นครสวรรค์ อําเภอเมืองนครสวรรค์  
อําเภอพยุหะคีรี  
อําเภอโกรกพระ  
อําเภอชุมแสง  
อําเภอบรรพตพิสัย  
อําเภอเก้าเลี้ยว  
อําเภอหนองบัว 

ชุมตาบง 4 อําเภอชุมตาบง  
อําเภอแม่วงก์ 
อําเภอลาดยาว  
อําเภอแม่เปิน 

ตากฟูา 4 อําเภอตากฟูา  
อําเภอตาคลี  
อําเภอไพศาลี 
อําเภอท่าตะโก 

น่าน อําเภอเมืองน่าน  
อําเภอภูเพียง  
อําเภอบ้านหลวง  
อําเภอสันติสุข 
อําเภอบ่อเกลือ  
อําเภอแม่จริม 

เชียงกลาง 6 อําเภอเชียงกลาง  
อําเภอปัว  
อําเภอทุ่งช้าง 
อําเภอสองแคว  
อําเภอท่าวังผา  
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

นาน้อย 3 อําเภอนาน้อย  
อําเภอเวียงสา  
อําเภอนาหม่ืน 
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จังหวัด 
พื้นที่รับผดิชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

สนง. ปภ. 
จังหวัดสาขา 

จํานวน
อําเภอ 

พื้นที่รับผิดชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
พิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก 

อําเภอวังทอง  
อําเภอบางระกํา  
อําเภอพรหมพิราม  
อําเภอวัดโบสถ์  
อําเภอเนินมะปราง  
อําเภอบางกระทุ่ม 

นครไทย 2 อําเภอนครไทย  
อําเภอชาติตระการ 

ลําปาง อําเภอเมืองลําปาง  
อําเภอแม่เมาะ  
อําเภอแม่ทะ  
อําเภอห้างฉัตร  
อําเภอเกาะคา  
อําเภองาว 

วังเหนือ 3 อําเภอวังเหนือ  
อําเภอแจ้ห่ม  
อําเภอเมืองปาน 

เถิน 4 อําเภอเถิน  
อําเภอแม่พริก  
อําเภอสบปราบ 
อําเภอเสริมงาม 

เลย อําเภอเมืองเลย  
อําเภอนาด้วง  
อําเภอเชียงคาน  
อําเภอปากชม  
อําเภอท่าลี่  
อําเภอวังสะพุง  
อําเภอภูกระดึง  
อําเภอภูหลวง  
อําเภอผาขาว  
อําเภอเอราวัณ  
อําเภอหนองหิน 

ด่านซา้ย 3 อําเภอด่านซ้าย  
อําเภอนาแห้ว  
อําเภอภูเรือ 
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จังหวัด 
พื้นที่รับผดิชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

สนง. ปภ. 
จังหวัดสาขา 

จํานวน
อําเภอ 

พื้นที่รับผิดชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
ศรีสะเกษ อําเภอเมืองศรีสะเกษ  

อําเภอกันทรารมย์  
อําเภอยางชุมน้อย  
อําเภอพยุห์  
อําเภอน้ําเกลี้ยง  
อําเภอราศีไศล  
อําเภอศิลาลาด 
อําเภอบึงบูรพ์  
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  
อําเภอเมืองจันทร์  
อําเภอห้วยทับทัน  
อําเภออุทุมพรพิสัย 
อําเภอโนนคูณ  
อําเภอปรางค์กู่  
อําเภอวังหิน 

กันทรลักษ ์ 7 อําเภอกันทรลักษ์  
อําเภอเบญจลักษ์  
อําเภอศรีรัตนะ  
อําเภอขุนหาญ  
อําเภอภูสิงห ์
อําเภอไพรบึง  
อําเภอขุขันธ์ 

สงขลา อําเภอเมืองสงขลา  
อําเภอหาดใหญ่  
อําเภอรัตภูมิ  
อําเภอบางกล่ํา  
อําเภอควนเนียง  
อําเภอนาหม่อม  
อําเภอสะเดา  
อําเภอคลองหอยโข่ง 

ระโนด 4 อําเภอระโนด  
อําเภอสิงหนคร  
อําเภอสทิงพระ  
อําเภอกระแสสินธุ์ 

เทพา 4 อําเภอเทพา  
อําเภอจะนะ  
อําเภอสะบ้าย้อย 
อําเภอนาทว ี
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จังหวัด 
พื้นที่รับผดิชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด 

สนง. ปภ. 
จังหวัดสาขา 

จํานวน
อําเภอ 

พื้นที่รับผิดชอบของ 
สํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
สุราษฎรธ์านี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

อําเภอพุนพิน  
อําเภอบ้านนาเดิม  
อําเภอคีรีรัฐนิคม  
อําเภอบ้านนาสาร  
อําเภอกาญจนดิษฐ์  
อําเภอดอนสัก  
อําเภอบ้านตาขนุ 

ท่าชนะ 4 อําเภอท่าชนะ  
อําเภอไชยา 
อําเภอท่าฉาง  
อําเภอวิภาวดี  

เกาะสมุย 2 อําเภอเกาะสมุย  
อําเภอเกาะพะงัน 

พระแสง 5 อําเภอพระแสง  
อําเภอชัยบุรี  
อําเภอเวียงสระ  
อําเภอเคียนซา  
อําเภอพนม  

16 จังหวัด 30 สาขา 133 อําเภอ  
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ีของกรม ในเขตพื้นท่ีอําเภอรับผิดชอบภายใต้การบังคับบัญชาของ

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการ

ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีอําเภอรับผิดชอบ 
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย 

มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกบั 

- สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
และระเบียบกําหนด 

- ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏบิัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นข้อมูลเสนอแนะในการทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

- ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/ แผนเผชิญเหตุ /แผนการอพยพประชาชนจากพ้ืนที่เสี่ยงภัยและแผนอื่นๆ 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนด 

- ให้คําแนะนําผู้อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถิ่น ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ 
ที่เกีย่วข้องกับสาธารณภัย 

- วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ เพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
- ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ เพ่ือสร้างความตระหนัก และจิตสํานึกเกี่ยวกับการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่ 
- สนับสนุนการดําเนินงานกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
- ประสานการปฏิบัติงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร และภาคีเครือข่าย 

ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ 
- ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย 

มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ 
- เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ และรายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

ให้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ 
- รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูล และรายงานสถานการณ์สาธารณภัย รวมทั้งประสาน 

การช่วยเหลือ บรรเทาเหตุเบื้องต้น และอพยพผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่ 
- สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัย 

ที่มีความรุนแรงในพ้ืนที่ 
- ประสานการจัดหาทรัพยากรในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมทั้ง 

การฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขให้กลับคืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว 

- สนับสนุนการสํารวจและประเมินความเสียหายเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 

- สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดับอําเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

- ติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ 
- การบริจาคเงินและสิ่งของ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ได้รับมอบหมาย 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                           
    โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสาํนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ านาจหน้าท่ีของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของกรม ในเขตพื้นที่อําเภอรับผิดชอบภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
2. สนับสนุนการปฏิบตัิงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัของผู้อํานวยการอําเภอ ผู้อํานวยการท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ีอําเภอรับผิดชอบ 
3. ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ปูองกันและลดผลกระทบ 
(Prevention and Mitigation) 

เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

เผชิญเหต ุ
(Response) 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and Reconstruction) 

1. สนับสนุนการจดัทําแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. ประชาสมัพันธ์และให้ความรู ้
เพื่อสร้างความตระหนักและ
จิตสํานึกเกี่ยวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

3. วิเคราะห์และประเมินความเสีย่งภยั
ในพื้นที่ 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏบิัติการ/ 
แผนเผชิญเหต/ุแผนการอพยพ
ประชาชนและแผนอ่ืนๆ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยัของ           
ทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ี 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

1. เฝาูระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจง้เหตุ 
และรายงานระดับความรุนแรง
สถานการณ์ภัยใหส้ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดทราบ 

2. ประสานการช่วยเหลือ บรรเทาเหตุ 
และอพยพผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ 

3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัย 
ที่มีความรุนแรงในพ้ืนท่ี 

1. การจัดหาทรัพยากรในการช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและการฟืน้ฟู 
บูรณะพื้นท่ีประสบภัย 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย 
3. สนับสนุน ตดิตาม การดําเนินงานของ

คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดบัอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริะดับกิง่อําเภอ 
(ก.ช.ภ.กอ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ี 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                     โครงการศึกษาวิจัยการจดัตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
และการจัดการ 

ฝุายปูองกันและปฏิบัติการ ฝุายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
ส านักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย 
ฝ่ายปฏิบัติการและ 
บรรเทาสาธารณภัย 12 

รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตัง้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
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เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น     
การดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จึงมีความจําเป็น
เร่งด่วนเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่เป็นไปอย่างทันท่วงทีประกอบกับสะท้อน
สภาพความเป็นจริง และได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ในพ้ืนที่ จากการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝุาย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการดําเนินการติดตามประเมินผลจะเป็นข้อเสนอ (Recommendation) ที่สําคัญ 
ที่จะนําไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสม ให้สอดรับกับการดําเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม และอํานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
2.2 เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
2.4 เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะในการพัฒนาสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา       

ให้มีศักยภาพในการบูรณาการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
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3. กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. กรอบแนวคิดการประเมิน 

มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
มิตด้ิานการพัฒนาองค์กร 

Matrix 
Context 

Evaluation 
Input Evaluation 

Process 
Evaluation 

Product 
Evaluation 

System     
Structure     
Strategy     

Staff     
Skill     
Style     

Shared values     

 พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 การจัดการสาธารณภัย 

 แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

 กรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 

 กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 การประเมินด้วย CIPP Model 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรด้วย 7S Model 

สรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
ใน 4 มิติ ได้แก่  

1. มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  
3. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
4. มิตด้ิานการพัฒนาองค์กร 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 ผลการประเมินการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
5.2 ผลการประเมินความคุ้มค่าของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
5.3 ทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
5.4 ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา              

ให้มีศักยภาพในการบูรณาการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

1. สาระส าคัญพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 

ตอนที่ 52 ก วันที่ 7 กันยายน 2550 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป สามารถสรุป
สาระสําคัญได้ดังนี้ 

มาตรา 3 พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีขอบเขตการดําเนินการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมเรื่องอุบัติเหตุและอัคคีภัยด้วย โดยยกเลิกพระราชบัญญัติ 
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติปูองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 

มาตรา 4 “สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์  
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน 
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาต ิมีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ  และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ        
และการก่อวินาศกรรมด้วย 

“ภัยทางอากาศ” หมายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ 
“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทําใดๆ อันเป็นการมุ่งทําลายทรัพย์สินของประชาชน

หรือของรัฐหรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการรบกวนขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ
ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นปุวนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของรัฐ 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัด เมอืงพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และกรุงเทพมหานคร 

มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า “กปภ.ช.” 
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นกรรมการ ให้อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้แต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา 7 ให้ กปภ.ช. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามมาตรา 11 (1)   

ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
(3) บูรณาการพัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพ 
(4) ให้คําแนะนํา ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
มาตรา 10 การประชุมของ กปภ.ช ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้      

ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานคนที่หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการทั้งสองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา 11 ให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ  ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทําแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ กปภ.ช. เพ่ือขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 
(2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
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(3) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์เบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 

(4) แนะนํา ให้คําปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่หน่วยงานของรัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน 

(5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในแต่ละระดับ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่ผู้บัญชาการ
นายกรัฐมนตรี กปภ.ช. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (1) แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

ในการจัดทําแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตาม (1) ให้กรมปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท        
มาปรึกษาหารือและจัดทํา ทั้งนี้ จะจัดให้หน่วยงานภาคเอกชนเสนอข้อมูลหรือความเห็นเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาในการจัดทําแผนด้วยก็ได้  

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) (4) (5) และ (6) กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย       
จะจัดให้มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในบางจังหวัด เพ่ือปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น และจังหวัดอ่ืน
ที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ตามความจําเป็น และจะให้มีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขึ้น     
เพ่ือกํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดหรือตามที่
ผู้อํานวยการจังหวัดมอบหมายด้วยก็ได้ 

แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดให้มีการจัดทําแผน 3 ระดับ ดังนี้ 
1) แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(1) แนวทาง มาตรการ และงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(2) แนวทางและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
และระยะยาวเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงการอพยพประชาชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร  
และการสาธารณูปโภค 

(3) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการดําเนินการตาม (1) และ (2) 
และวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณ เพ่ือการดําเนินการดังกล่าว 

(4) แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ และจัดระบบ 
การปฏิบัติการในการดําเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกบุคลากรและประชาชน 
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(5) แนวทางในการซ่อมแซมบูรณะฟ้ืนฟูและให้ความช่วยเหลือประชาชนภายหลังที่สาธารณภัย
สิ้นสุด 

การกําหนดเรื่องตามวรรคหนึ่งจะต้องกําหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมถึงสาธารณภัยต่างๆ   
โดยอาจกําหนดตามความจําเป็นแห่งความรุนแรงและความเสี่ยงในสาธารณภัยด้านนั้น และในกรณีที่มีความจําเป็น 
ต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ให้ระบุไว้ใน
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย (มาตรา 11 และมาตรา 12) 

2) แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ในเขตจังหวัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (มาตรา15) 
(1) จัดทําแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(2) กํากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 

ยานพาหนะและสิ่งอ่ืน เพ่ือใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กําหนดในแผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(4) ดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์เบื้องต้น
แก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตราย หรือเสียหายจากสาธารณภัย รวมตลอดทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปฏิบัติการใดๆ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บัญชาการและผู้อํานวยการกลางมอบหมาย เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) (4) และ (5) ให้ผู้อํานวยการจังหวัดมีอํานาจสั่งการหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในจังหวัดให้ดําเนินการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ต้องมีสาระสําคัญตามมาตรา 12 และสาระสําคัญอ่ืน
ดังต่อไปนี้ (มาตรา16) 

(1) การจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น  โครงสร้างและผู้มีอํานาจ 
สั่งการด้านต่างๆ ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนใด
ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
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(4) แผนปฏิบัติการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล 

มาตรา 17 ในการจัดทําแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
(3) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้แทน เป็นรองประธาน

กรรมการ 
(4) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
(5) กรรมการอื่นประกอบด้วย 

(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ประจําอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรแต่งตั้ง 

(ข) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จํานวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนเทศบาล
จํานวนสองคน และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนห้าคน 

(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในจังหวัดตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 
(6) หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือผู้แทนกรมปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย เป็นกรรมการและเลขานุการ  
ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของ

สถาบันการศึกษานั้น เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร  
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่จัดทําแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

กําหนด  
ในกรณีที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   

ไม่สอดคล้องกับแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
เพ่ือดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

มาตรา 18 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองผู้อํานวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการ
จังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อํานวยการจังหวัดมอบหมาย 

มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอเป็นผู้อํานวยการอําเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 
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มาตรา 20 วรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะ
ผู้อํานวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

มาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งพ้ืนที่ใด ให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่เข้าดําเนินการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว  และแจ้งให้ผู้อํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้น       
และผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งข้าราชการฝุายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน 
อาสาสมัคร และบุคคลใดๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการ     
อย่างหนึ่งอย่างใดตามความจําเป็นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จําเป็น เพ่ือการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

(3) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบ ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ท่ีเกี่ยวเนื่อง 

(4) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพ้ืนที่อาคารหรือสถานที่ท่ีกําหนด 
(6) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 

มาตรา 22 เมื่อมีกรณีตามมาตรา 21 เกิดขึ้นให้ผู้อํานวยการอําเภอและผู้อํานวยการจังหวัด 
มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้อํานวยการท้องถิ่น โดยในกรณีผู้อํานวยการอําเภอให้สั่งการได้สําหรับในเขตอําเภอ
ของตน และในกรณีผู้อํานวยการจังหวัดให้สั่งการได้สําหรับในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ อํานวยการท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ        
หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งให้ผู้อํานวยการอําเภอ
หรือผู้อํานวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วต่อไป 

ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใด ผู้อํานวยการจังหวัดจะสั่งการ 
ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดกระทําหรืองดเว้นการกระทําใด  
ที่มีผลกระทบต่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็ได้  คําสั่งดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลา
ตามที่กําหนดในคําสั่ง แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องให้คําสั่งดังกล่าวมีผลบังคับเกิน 24 ชั่วโมง 
ให้เป็นอํานาจของผู้บัญชาการท่ีจะสั่งการได้ตามความจําเป็น แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 
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มาตรา 23 เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่
ของผู้อํานวยการท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั ้น 
ที่จะสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

มาตรา 24 เมื่อเกิดสาธารณภัยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุ ต้องเข้าดําเนินการเบื้องต้น
เพ่ือระงับสาธารณภัยนั้น แล้วรีบรายงานให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้น เพ่ือสั่งการต่อไป
และในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจดําเนินการใดๆ เพ่ือคุ้มครองชีวิต      
หรือปูองกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ 

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่เกิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง 
ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้เจ้าพนักงานดัดแปลง ทําลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สิน 
ของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบําบัดปัดปูองภยันตรายได้ ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จําเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไข    
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากสาธารณภัยนั้น 

มาตรา 26 วรรคหนึ่ง เมื่อมีกรณีที่เจ้าพนักงานจําเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง
กับพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเพ่ือทําการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือเมื่ออยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้อํานวยการ ก็ให้กระทําได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต 

มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ในการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อํานวยการและเจ้าพนักงาน ซึ่งได้รับมอบหมาย      
จากผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพ่ือให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการรักษา
ทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 

(2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือประโยชน์  
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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

เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ 
มาตรา 28 เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพื้นที่นั้น 

จะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ
ผู้อํานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอํานาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจากพ้ืนที่
ดังกล่าว ทั้งนี ้เฉพาะเท่าท่ีจําเป็นแก่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

24 

มาตรา 29 เมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใดและการอยู่อาศัยหรือดําเนินกิจการใดๆ 
ในพ้ืนที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการกลาง ผู้อํานวยการจังหวัด 
ผู้อํานวยการอําเภอ และผู้อํานวยการท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการอําเภอ จะประกาศ
ห้ามมิให้บุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดําเนินกิจการใดในพ้ืนที่ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้กําหนด
ระยะเวลาการห้ามและเขตพ้ืนที่ที่ห้ามตามที่จําเป็นไว้ด้วย 

มาตรา 30 วรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบสํารวจความเสียหายจากสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นและทําบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู  

มาตรา 31 วรรคหนึ ่ง  ในกรณีที ่เก ิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ ่ง  นายกรัฐมนตรีหรือ 
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีอํานาจสั่งการผู้บัญชาการ ผู้อํานวยการ หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอด
ทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ที่กําหนดก็ได้ 

มาตรา 39 วรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้อํานวยการกลาง มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
(2) ผู้อํานวยการจังหวัด มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด 
(3) ผู้อํานวยการอําเภอ มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอําเภอ 
(4) ผู้อํานวยการท้องถิ่น มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 
(5) ผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มาตรา 40 ในกรณีที่ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพที่อาจ
ก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย หรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใดที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้
ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพ่ือตรวจสอบตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา 41 วรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อํานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

มาตรา 42 ในกรณีที่องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่               
ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย ให้ผู้อํานวยการหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจ
มอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือได้ตามที่
เห็นสมควร 
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เพ่ือให้การช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อํานวยการแจ้งให้
องค์การสาธารณกุศล และบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพ้ืนที่             
ที่รับผิดชอบทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือ           
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและวิธีการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 
การจัดการสาธารณภัย เป็นกระบวนการที่จําเป็นต้องมีความเป็นพลวัตเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

และครอบคลุมการดําเนินการทุกขั้นตอน ทั้งการวางแผน การจัดวางบุคลากร การปฏิบัติและควบคุมดูแล 
รวมทั้งการประสาน และการร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการจัดการที่ดี 
ในทุกระยะของวงจรการจัดการสาธารณภัย 

2.1 ประเภทสาธารณภัย 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2551) ได้แบ่งประเภทของสาธารณภัยไว ้2 ประเภท ดังนี้  
1) สาธารณภัยธรรมชาติ เป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้นตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่

แต่บางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยกะทันหันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ได้แก่ วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด ภัยหนาว ภัยแล้ง เป็นต้น 

2) สาธารณภัยมนุษย์ เป็นภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ โดยอาจเกิดจากสิ่งประดิษฐ์
ของมนุษย์ที่ประดิษฐ์เพ่ือความสุขสบาย หรือเพ่ือประหัตประหารกัน เช่น ภัยจากการจราจร อัคคีภัย  
การจลาจล การก่อวินาศกรรม ภัยจากทุ่นระเบิด สงครามกลางเมือง เป็นต้น 

2.2 ระยะการเกิดสาธารณภัย 
ธรรมชาติของการเกิดสาธารณภัยต่างๆ มีลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติของการเกิดโรค 

ซ่ึงเทยีบเคียงได้เช่นเดียวกับธรรมชาติของสาธารณภัยธรรมชาติและสาธารณภัยมนุษย์ ซึ่งมีระยะการเกิดสาธารณภัย 
ประกอบด้วยระยะต่างๆ คือ ระยะก่อนเกิดภัย ระยะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย (กรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย, 2551) ดังนี้ 

1) ระยะก่อนเกิดภัย เป็นระยะเวลาก่อนเกิดภัย ซึ่งอาจจะสั้นหรือยาวแล้วแต่ชนิดของสาธารณภัย 
ทําให้มีโอกาสเตือนภัยกับประชาชนได้ กรณีภัยจากธรรมชาติ ในปัจจุบันองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและ 
การเฝูาอากาศโลก รวมทั้ง กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยได้อาศัยดาวเทียมขอบข่ายงานของสถานี
พยากรณ์อากาศต่างๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถพยากรณ์สาธารณภัยทางอุตุนิยมวิทยาได้ล่วงหน้า 
เช่น การเกิดพายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุุน สามารถแจ้งให้ทราบว่าพายุหมุนกําลังก่อตัวขึ้นบริเวณใด 
เคลื่อนไปในทิศทางใด มีความรุนแรงขนาดไหน และสามารถบอกให้ทราบล่วงหน้าได้ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 
ก่อนพายุจะมาถึง ประชาชนมีโอกาสได้รับทราบข่าวสาธารณภัยล่วงหน้า ประชาชนพอมีเวลาที่จะหลีกเลี่ยง
อันตราย ปูองกันอันตราย และดําเนินการอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายน้อยที่สุด
เท่าที่จะทําได้ อุทกภัยส่วนใหญ่สามารถทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป็นเวลานาน ทํา ให้สามารถหลีกเลี่ยง
ปูองกัน และควบคุมอันตรายได้ การเตือนภัยมีประโยชน์ถ้าประชาชนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจ 
ในสัญญาณต่างๆ ดี ดังนั้น ในระยะก่อนเกิดภัยจะเป็นระยะที่ทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยได้มีเวลาพอที่จะเตรียมการดําเนินการต่างๆ ในการรับสถานการณ์และ
เตรียมการในการช่วยเหลือประชาชนทั้งชีวิตและทรัพย์สินทําให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด 
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2) ระยะเวลาขณะเกิดภัย เป็นระยะในการเกิดสาธารณภัย ทําให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระยะเวลาการเกิดจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของสาธารณภัย สาธารณภัยที่เกิดในระยะเวลาสั้นๆ  
เป็นวินาทีหรือนาที เช่น การระเบิด แผ่นดินไหว สาธารณภัยที่เกิดในช่วงเวลาเป็นชั่วโมงหรือวัน เช่น อุทกภัย  
วาตภัย สาธารณภัยที่เกิดในช่วงระยะเวลาเป็นเดือน เป็นปี เช่น โรคระบาด  ความแห้งแล้ง ผลกระทบของ 
สาธารณภัยจะขึ้นอยู่กับชนิดของสาธารณภัย 

3) ระยะหลังเกิดภัย เป็นระยะที่สาธารณภัยเกิดขึ้นไปแล้ว หรือยังคงอยู่แต่ลดความรุนแรงลง        
หรือสิ้นสุดการเกิดภัยแล้ว ซึ่งในระยะนี้จะเป็นระยะของการช่วยชีวิต การระงับภัย และการฟ้ืนฟู 

2.3 ผลกระทบจากสาธารณภัย 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2551) ได้กล่าวถึงผลกระทบจากสาธารณภัยต่อร่างกาย 

และชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ดังนี้ 
1) ผลกระทบต่อร่างกายและชีวิต สาธารณภัยที่เกิดขึ้นมักก่อให้เกิดการสูญเสียแก่ร่างกาย

และชีวิต ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงข้ันเสียชีวิต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและลักษณะของการเกิดสาธารณภัย 
2) ผลกระทบต่อจิตใจ สาธารณภัยทําให้เกิดการตกใจ เสียใจ วิตกกังวล จากการสูญเสียต่างๆ ไป

บางรายอาจสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด เช่น จากไฟไหม้ สมาชิกในครอบครัวอาจหายไปได้รับความทุกข์ทรมาน 
มีภาระบีบคั้นก่อให้เกิดความเครียด จิตใจเกิดความล้า ท้อถอยหมดกําลังใจ บางครั้งอาจคุมสติไม่อยู่ 
อารมณ์หงุดหงิด กลุ้มใจ โมโหฉุนเฉียว ซึ่งอาจนําไปสู่การเกิดปัญหาโรคจิตได้ 

3) สูญเสียทรัพย์สินที่อยู่อาศัย การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งนอกจากผู้ประสบภัยและ
เกิดผลกระทบต่อร่างกายแล้ว ผลกระทบที่เกิดมาพร้อมกันก็คือ สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ประสบภัย 
บางครั้งพบว่าผู้ประสบภัยสูญเสียทุกสิ่งตั้งแต่ที่อยู่อาศัย ที่ดินในการประกอบอาชีพ  ไร่นา ปศุสัตว์ต่างๆ 
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ เงินทอง เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งความสูญเสียต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลกระทบ
ทางด้านจิตใจของผู้ประสบภัย 

4) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ขณะเกิดสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย การจลาจล สงคราม  
กิจกรรมต่างๆ จะไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม อาจถูกทําลายทําให้ต้อง
หยุดชะงักการดําเนินการ การคมนาคมถูกตัดขาด การขนส่งสินค้าหยุดชะงัก สินค้าขาดแคลน และมีราคาสูงขึ้น 
ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับความเดือดร้อน การส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

5) ผลกระทบทางการเมืองการปกครอง เมื่อเกิดสาธารณภัยหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีหน้าที่  
ในการบรรเทาสาธารณภัย จะต้องรีบเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือให้ทันกับเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 
ถ้าประชาชนไม่ได้รับการดูแลและไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง 
เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ อาจมีกลุ่มบุคคลฉวยโอกาสโฆษณาชวนเชื่อกับผู้ประสบภัย ทําให้
เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ 
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2.4 เหตุที่ต้องมีการจัดการสาธารณภัย 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2551) ได้ระบุถึงเหตุที่ต้องมีการจัดการสาธารณภัยดังนี้ 
1) เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงต่างๆ ควรมีหลักประกัน

ความปลอดภัย 
2) เพ่ือปกปูองทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด รวมทั้งลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
3) เพ่ือรักษาสภาวะแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความอยู่ดีกินดีของสังคม 

2.5 เป้าหมายของการจัดการสาธารณภัย 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2551) ได้กล่าวถึงเปูาหมายของการจัดการสาธารณภัย    

ไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1) เพ่ือการจัดทําแผนและสามารถนํามาตรการในการลดหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสาธารณภัย

มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือให้มีการจัดการวางระบบการเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือให้มีการดําเนินการควบคุมสถานการณ์และดูแลชุมชนในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย และ 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมลดผลกระทบจากสาธารณภัยในชุมชน 
4) เพ่ือให้การดําเนินงานประเภทสาธารณภัยขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

สามารถคุ้มครองและช่วยชีวิตได้ทันท่วงที 
5) เพ่ือให้มีการจัดการในเรื่องของมาตรการฟ้ืนฟูบูรณะสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และ

กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังประสบภัย 
2.6 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่า สาธารณภัยเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ภัยเกิดก่อน 
จากแนวคิดในอดีตที่มุ่งเน้นการจัดการสาธารณภัยเมื่อภัยเกิดขึ้นแล้ว กล่าวคือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
การให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ หรือการฟ้ืนฟูสภาพหลังจากภัยผ่านพ้น มาเป็นการให้ความสําคัญมากขึ้น 
กับการดําเนินการอย่างยั่งยืนโดยให้ความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ การปูองกัน (Prevention) การลดผลกระทบ (Mitigation) และ
การเตรียมความพร้อม (Preparedness) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) 
ได้แก่ การเผชิญเหตุ (Response) และการบรรเทาทุกข์ (Relief) รวมถึงการฟ้ืนฟู (Recovery) ได้แก่  
การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง การสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
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2.7 ทิศทางการจัดการสาธารณภยั 
จากสถานการณ์และแนวโน้มของสาธารณภัยในอนาคต ผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรค

ที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัด รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการ 
ที่มุ่งเน้นปรับองค์กร ให้กะทัดรัด ทันสมัย มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้ท้องถิ่น 
ชุมชน ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจ เปูาหมายและ
วิธีการดําเนินงานที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ และวัดความสําเร็จจากผลลัพธ์ ทิศทางการจัดการสาธารณภัย 
ที่เหมาะสม จึงควรประกอบด้วย 

1) ท้องถิ่นและชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการสาธารณภัย  
จะต้องนําแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน มาเป็นแผนการจัดการภัยพิบัติ โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิด
จากการสั่งการไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากประชาชนและชุมชนเป็นผู้เผชิญกับสาธารณภัย
โดยตรง หากชุมชนมีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการจัดการภัยอันตรายต่างๆ ด้วยตนเอง ความสูญเสีย 
ที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยก็จะลดน้อยลง 

2) องค์กรรับผิดชอบมีเอกภาพในการบริหารงาน การสั่งการขณะเกิดเหตุสาธารณภัยที่ผ่านมา
มักมีปัญหาเรื่องเอกภาพอยู่เสมอ ดังนั้น การจัดการสาธารณภัยที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะต้องยึดถือ
กลไกที่กําหนดไว้ในแผนหลักการปูองกันภัยฝุายพลเรือนทั้งแผนระดับชาติ จั งหวัด อําเภอ และท้องถิ่น 
รวมทั้งมีการทบทวนแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีรองรับ มีการฝึกซ้อมแผนประจําปี เพ่ือตรวจสอบความพร้อมในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน และรู้บทบาทหน้าที่เม่ือเกิดภัยสามารถเข้าดําเนินการได้ทันที 

3) ระบบรับแจ้งเหตุที่รวดเร็ว ศูนย์รับแจ้งเหตุเมื่อได้รับแจ้งเหตุจะต้องรีบดําเนินการ 
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที เพ่ือเข้าระงับเหตุ เนื่องจากการเข้าระงับเหตุเป็นงานที่ต้องใช้ 
ความรวดเร็วแข่งกับเวลา จึงจะสามารถลดความสูญเสียได้ 

4) มุ่งเน้นการปูองกันมากกว่าการช่วยเหลือ ในปัจจุบันแนวคิดเรื่องการจัดการสาธารณภัย  
เปลี่ยนจากการช่วยเหลือและกู้ภัยไปสู่การเตรียมการปูองกันภัย เนื่องจากสาธารณภัยเป็นผลมาจากอันตราย 
ที่มีต่อกลุ่มคนหรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย ดังนั้น หากลดอันตรายลงหรือเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มคนหรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
ก็จะสามารถลดหรือควบคุมสาธารณภัยได้ การจัดการยุคใหม่สาธารณภัยจึงเป็นเรื่องที่ ปูองกันล่วงหน้าได้ 
มาตรการต่างๆ ที่สนับสนุนแนวทางนี้ ได้แก่ การจัดทําแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยในระดับชุมชน/หมู่บ้าน 
ระบบเตือนภัยที่แม่นยํา การนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
มาใช้ในการเฝูาระวัง และเตือนภัย การสร้างความตระหนักแก่ชุมชน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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5) บุคลากรมีคุณภาพ ปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้ระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดความเสียหาย รวมทั้งปกปูองคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน       
ของประชาชนและประเทศชาติได้อย่างจริงจัง คือ ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์และมีจิตสํานึกในการช่วยเหลือประชาชนและสังคม ดังนั้น  จึงควรมีกระบวนการผลิต
และพัฒนาบุคลากรในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 

6) ระบบงบประมาณที่เหมาะสม งบประมาณควรเป็นกลไกสนับสนุนการวางแผนและติดตาม
ผลการดําเนินงาน รวมทั้งการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่างๆ ควรกําหนด    
ระบบงบประมาณ เพ่ือการปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติให้เหมาะสม ดังนี้ 

- จัดทํางบประมาณบูรณาการเรื่องการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่างๆ   
เป็นการเฉพาะ โดยรวบรวมแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านการปูองกัน     
การบรรเทาและฟ้ืนฟู เพ่ือมิให้เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติ 

- จัดสรรงบประมาณสมทบกับท้องถิ่นและชุมชน เป็นกองทุนประกันความเสี่ยงภัย 
โดยการสมัครใจหรือบังคับทางกฎหมาย ซึ่งอาจดําเนินการทั้งประเทศหรือในบางพ้ืนที่ เช่น กองทุนประกัน
น้ําท่วม กองทุนประกันภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 

- เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัย จากแนวโน้มของสาธารณภัยที่คาดว่า  
จะรุนแรงเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ระบบการจัดการสาธารณภัยของไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก  
ดังนั้น สิ่งจําเป็นและสําคัญสําหรับการจัดการสาธารณภัยในปัจจุบัน คือ การสร้างระบบเครือข่าย 
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3. สรุปสาระส าคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการนําแนวคิดการพัฒนาระบบ

การปูองกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระดับชุมชน ในการเฝูาระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการสร้างภูมิต้านทาน
ให้แก่ชุมชนตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งการนําแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือปูองกันภัยตามหลักสากลคือ “รู้รับ - ปรับตัว - ฟ้ืนเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน” (Resilience) โดยเสริมสร้าง
ความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และกํากับการดําเนินการ
ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับ      
กรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 (Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015 - 2030)  

ยุทธศาสตร์การดําเนินงานตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) การบูรณาการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
(Build Back Better and Safer) และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย เป็นแนวทางหลักในการดําเนินการให้บรรลุเปูาหมายของแผนและนําไปสู่ความสําเร็จ 
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.1 เป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
1) ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ 

ที่อาจเกิดขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทําให้ผู้ประสบภัย
ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ 

2) สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนําไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยให้ความสําคัญกับการสร้างองค์ความรู้    
ความตระหนัก และวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเข้าสู่  
การรู้รับ - ปรับตัว - ฟ้ืนเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน (Resilience) 

3.2 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กําหนดกรอบนโยบายการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
1) การพัฒนาและส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการปูองกัน การลดผลกระทบ

และการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เป็นชุมชนปลอดภัยและ
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การส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ เพ่ือให้เกิดการรู้รับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากสาธารณภัยนําไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 

2) การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัย 
ในภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ 

3) การพัฒนาระบบการฟื้นฟูให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้ประสบภัย  
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พ้ืนที่ประสบภัยได้รับการซ่อมสร้างและฟ้ืนสภาพให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
หรือดีกว่า และปลอดภัยกว่าเดิม 

4) การพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ 

3.3 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อ

เปูาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ และวัตถุประสงค์ของแผนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในอันที่จะยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ รวมถึงความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3.4 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ภัยเกิดขึ้นก่อน

จากแนวคิดในอดีตที่เคยมุ่งเน้น “การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM)” เมื่อภัยเกิดขึ้นแล้ว
กล่าวคือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย หรือการฟ้ืนฟูสภาพ
หลังจากภัยผ่านพ้น มาเป็นการให้ความสําคัญมากขึ้นกับการดําเนินการอย่างยั่งยืนโดยให้ความสําคัญกับ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM) ประกอบด้วยการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ได้แก่ การปูองกัน (Prevention) การลดผลกระทบ 
(Mitigation) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Management) ได้แก่ การเผชิญเหตุ (Response) และการบรรเทาทุกข์ (Relief) รวมถึงการฟ้ืนฟู (Recovery) 
ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction) การสร้างให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 
3.5 กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบการประเมินความเสีย่งจากสาธารณภยัให้มีมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
จากสาธารณภัย เป็นกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบระดับของความเสี่ยงที่ชุมชนหรือสังคมมีต่อสาธารณภัย 
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับความล่อแหลม และความเปราะบางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ทั้งนี้ 
ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่จัดการสาธารณภัยนั้นๆ โดยให้กองบัญชาการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1.1) ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลหรือผลการศึกษาที่มีอยู่  เพื่อทราบถึง

ขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
1.2) ประเมินภัยอันตราย เพ่ือให้ทราบถึงความรุนแรงของภัย ประเภทภัย และสถานที่ รวมถึง

การดํารงชีวิตของชุมชนและสังคมที่จะได้รับผลกระทบ 
1.3) การประเมินความล่อแหลม เพ่ือให้ทราบถึงประชาชนและทรัพย์สินที่อยู่ในพ้ืนที่ 

ที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
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1.4) การวิเคราะห์ความเปราะบาง เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของสภาพหรือองค์ประกอบ
ของสิ่งนั้นว่ามีความสามารถต้านทานต่อภัยอันตรายได้เท่าใด 

1.5) การวิเคราะห์ความสูญเสียและผลกระทบ เพ่ือคาดคะเนความสูญเสียต่อประชาชน
ทรัพย์สิน การบริการ การดํารงชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสาธารณภัย และประเมินผลกระทบที่จะ
สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคม 

1.6) การจัดทําข้อมูลสถานะความเสี่ยงและการประเมินผล เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัยเกิดความคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ 

1.7) การวางแผนปฏิบัติการและการทบทวนกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ จัดสรรแหล่งทรัพยากร (งบประมาณและบุคลากร) และริเริ่มโครงการในการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย 

2) เพ่ิมศักยภาพให้ระดับท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัด ในการประเมินความเปราะบาง และ
ความล่อแหลม 

3) เพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับชาติ เพ่ือใช้ในการกําหนด
นโยบายการลดความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหรือระเบียบ การจัดทําแผนงานและโครงการ 
รวมถึงการจัดทําดัชนีความเสี่ยงและแผนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
1) แนวทางปฏิบัติในการปูองกันและลดผลกระทบ การปูองกันและลดผลกระทบเป็นการดําเนินการ 

ที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัย ทั้งที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง เพ่ือขจัดหรือลดโอกาสที่สาธารณภัยจะสร้างผลกระทบ
ต่อบุคคล ชุมชน หรือสังคม ได้แก่ 

1.1) การกําหนดเขตพ้ืนที่ และจัดกลุ่มที่ตั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือหลีกเลี่ยง
พ้ืนที่เสี่ยงภัย เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัย การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ของกิจกรรมต่างๆ การกําหนดโซนนิ่ง เป็นต้น 

1.2) การกําหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารที่ต้านทาน และไม่ก่อให้เกิดสาธารณภัยต่าง  ๆ
เช่น แผ่นดินไหว พายุ เป็นต้น 

1.3) การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้าแฝก และปุาโกงกาง
ปูองกันชุมชนริมน้ําหรือริมทะเล 

1.4) การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ํา และรักษาความสามารถในการระบายน้ําของพ้ืนที่
แบบปกติและแบบฉุกเฉิน 

1.5) การปรับแผนการเกษตรเพ่ือกระจายความเสี่ยง เช่น ปลูกปุาต้นไม้ ปลูกไม้คลุมหน้าดิน
กันดินพังทลาย ทําแนวปลูกแบบขวาง แนะนําพันธุ์พืชที่ทนต่อแมลงศัตรูพืชและความแห้งแล้ง รวมถึง
ส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
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1.6) การพัฒนาบ่อบาดาล และบ่อน้ําตื้น 
1.7) การสร้างความตระหนักเพ่ือปูองกันการติดต่อของเชื้อโรค และอ่ืนๆ 
1.8) การออกกฎหมายที่จําเป็นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

2) แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อมเป็นการดําเนินการ
ที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ 
และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย ได้แก่ 

2.1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Disaster Risk Management : CBDRM) เน้นการอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการปูองกัน แก้ไขบรรเทา 
และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจกําหนดแนวทาง
แก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง  ก่อนที่หน่วยงานภายนอก 
จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ จึงเป็นเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญ  
สาธารณภัยและได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่าย  
ภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เช่น 
การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลภัย การแจ้งเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้านการฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล เป็นต้น 

2.2) การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อม
และเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงาน และการบูรณาการ
ความร่วมมือทําให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุให้มีความสมบูรณ์ 
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึกซ้อมแผนการซักซ้อม และ
การฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม และความจําเป็นของแต่ละหน่วยงานประเภทของการฝึกการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

2.3) การเตรียมการอพยพ ให้กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
จัดทําแผนอพยพ แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอย่างน้อยมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย 
บัญชีจํานวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอํานวยความสะดวกในการอพยพ การกําหนดเขตพ้ืนที่รองรับ
การอพยพให้อยู่ในพ้ืนที่ที่ เหมาะสม การกําหนดเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน  
การกําหนดเส้นทางอพยพหลักและเส้นทางอพยพสํารองสําหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการสํารวจและ 
การจัดเตรียมพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารสําหรับการอพยพ 
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2.4) การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว (Temporary Shelter Management)  
เป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวในสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยขึ้น ซึ่งรัฐต้องมีการเตรียมแผนรับมือ  
ต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยกําหนดอาคารที่จะใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้และการบริหารจัดการ 
ในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการดํารงชีวิตและศักดิ์ศรีกับผู้ประสบภัยที่เข้าพักพิง 

2.5) การจัดตั้งองค์กรการเรียนรู้สาธารณภัย 
2.6) การพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการจัดทําระบบมาตรฐานกลาง

ด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านสาธารณภัยเพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถ  
นําระบบมาตรฐานกลางฐานข้อมูลไปดําเนินการจัดทําพัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ โดย ให้ 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
ดําเนินการพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 

2.7) การจัดตั้งคลังสํารองทรัพยากร (Stockpiling) เป็นการสํารองทรัพยากรเพ่ือความรวดเร็ว
ในการสั่งใช้และการสนับสนุนทรัพยากรไปยังพ้ืนที่ประสบภัย โดยให้มีการกําหนดวงรอบการจัดการและ
การรักษาสภาพทรัพยากรให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา สําหรับทรัพยากรประเภทใดที่มีระยะเวลาหมดอายุ
การใช้งานให้กําหนดวงรอบ การหมุนเวียนใช้ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ให้กองอํานวยการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกลางกําหนดคลังสํารองทรัพยากรอย่างน้อยภาคละ 1 แห่งในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนําทรัพยากรไปใช้ในการปฏิบัติ 

2.8) แผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เป็นแผนรองรับ
การดําเนินภารกิจเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต โดยแนวคิดการบริหาร
ความต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐเน้นการควบคุม ดูแล และปูองกันทรัพยากรที่สําคัญต่อการดําเนินงาน
หรือให้บริการเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหากการควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ไม่สามารถควบคุม ดูแล และปูองกันได้ทั้งหมดเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตจะทําให้การดําเนินงาน  
หรือการให้บริการของหน่วยงานลดลงและไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ คือ 
ต้องเร่งดําเนินการให้การดําเนินงานหรือการให้บริการกลับมาให้เหมือนภาวะปกติแม้ในสถานการณ์ 
สาธารณภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

3) แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัยเป็นโครงสร้างและระบบสื่อสารที่ช่วยให้มีข้อมูล
เกี่ยวกับสาธารณภัย และการส่งข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
เป็นการทําให้ทุกภาคส่วนยอมรับที่จะร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย
และเป็นการนําเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้าสู่กระแสหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ของประเทศ (Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Sustainable Development) 
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รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป ทั้งนี้ รัฐจะต้องกําหนด
นโยบายและขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ทุกภาคส่วนนําไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
รวมทั้งการให้ความสําคัญในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณท่ีจะทําให้การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
เป็นนโยบายสําคัญในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศอย่างจริงจัง 

1) แนวทางปฏิบัติในการกําหนดให้เป็นนโยบายแห่งรัฐที่สําคัญๆ 
1.1) การกําหนดให้หลักการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นนโยบายของรัฐเชิงเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การระบุการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและยุทธศาสตร์สําคัญของรัฐ สนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนรัฐร่วมกับเอกชน กระบวนการวางแผน 
และข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณ 

1.2) การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสําหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟู 

1.3) การศึกษาและรวบรวมมาตรการที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ที่เป็นข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบเพ่ือใช้จัดการกระบวนการและวางแผนพัฒนา เช่น การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม รหัสอาคาร ฯลฯ 

1.4) การสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในทุกระดับ 

1.5) การส่งเสริมการจัดการโครงการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ได้แก่ องค์รวม
ของกระบวนการบริหาร ซึ่งบ่งชี้ภัยคุกคามต่อองค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามต่อการดําเนินธุรกิจ 
รวมทั้งให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้กับองค์กรมีความยืดหยุ่นเพ่ือการตอบสนองและปกปูอง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้เกิดประสิทธิผล 

1.6) การกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานภาครัฐจัดทําแผนรองรับการดําเนินภารกิจการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เพ่ือเป็นการเร่งให้การดําเนินงานหรือการให้บริการแก่ประชาชน
กลับมาให้เหมือนภาวะปกติ 

1.7) การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน โดยการให้เอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน รวมถึงการให้บริการที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและ
ระยะเวลาที่กําหนด 

2) แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ 
2.1) การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย และองค์กรในการจัดการความเสี่ยง       

จากสาธารณภัยของประเทศ 
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2.2) การพัฒนาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชาติถึงชุมชนดําเนินแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เช่น การจัดลําดับความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการ
จัดการเสริมสร้างความร่วมมือ/การมีส่วนร่วม แผนสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น 

2.3) การสนับสนุนงบประมาณของรัฐเพ่ือนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพ 

2.4) การจัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคมกับรัฐ ในการนํานโยบายการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ 

2.5) การทบทวนกฎ/ระเบียบ ในการวางแผนพัฒนาที่มีอยู่ในมุมมองของการใช้บทบัญญัติ 
(การบังคับใช้กฎหมาย) 

2.6) การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีอํานาจตัดสินใจ และทางการเมือง
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

2.7) การแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละกระทรวง 
ที่เก่ียวข้อง 

2.8) การจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและกองทุนพิเศษเพ่ือการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยหลักในการจัดตั้งกองทุนการบริหารกองทุน 
การจัดหารายได้ การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินกองทุน 

2.9) การจัดให้มีสมัชชาการจัดการสาธารณภัยเป็นเวทีสาธารณะระดับชาติที่เปิดโอกาส 
ให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือค้นหาทางออก 
ในประเด็นปัญหาร่วมที่แต่ละฝุายให้ความสําคัญ และนําไปสู่การเสนอแนะพัฒนานโยบายสาธารณะ ในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
ให้เป็นระบบ และเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3.6 กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัย 

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยกําหนดโครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ 
และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย 
2) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
3) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
4) แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
5) แนวทางปฏิบัติในการอพยพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ 
1) แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสารมีความสําคัญอย่างมาก 

ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากต้องมีการประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information) ข่าวสาร (Intelligence) เพ่ือแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน ประสานงาน 
ควบคุม สั ่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยเผชิญเหตุด้วยกันกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุนการเผชิญเหตุในด้านต่างๆ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1) จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้ได้ในภาวะฉุกเฉินสําหรับติดต่อประสานงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กองอํานวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต และประชาชนในการวางระบบ 
การติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมซ่ึงอย่างน้อยต้องมีมากกว่า 2 ระบบข้ึนไป 

1.2) จัดระบบการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุคมนาคมให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและ  
การกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง สําหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และประชาชน
รวมถึงระเบียบการใช้คลื่นความถี่วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคมที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด 

1.3) ติดต่อสื่อสารระหว่างกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน โดยต้องสามารถ
กระทําได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งต้องจัดให้มีมากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไป และยึดหลักความถูกต้องแม่นยํา
ของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเสมอ 

1.4) จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและการสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน 
โดยการเชื่อมโยงการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานที่ทําหน้าที่แจ้งเหตุ
และเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

2) แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน เป็นระบบ
และกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นให้ส่วนราชการ และประชาชน
ได้รับรู้ และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่กําหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ 
หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง และลดความตื่นตระหนก ทั้งนี้ 
จัดให้มีศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC) ในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือเป็นศูนย์ย่อย
ในศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ทําหน้าที่ Point of Contact กับสื่อมวลชน และหน่วยงานด้านข่าวสาร
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จําเป็น และเป็นปัจจุบันเพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล
ข่าวสารใช้เป็นจุดปฏิบัติงานในการติดตามและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 
และการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยให้จัดตั้งขึ้นในทุกระดับของการจัดการสาธารณภัย
ให้สํานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดแนวทางปฏิบัติหรือจัดทําคู่มือ
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การปฏิบัติงานการให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉินเพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติ         
ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

3) แนวทางปฏิบัติในการกํากับควบคุมพื้นที่ (Area Command) เป็นเครื่องมือสําหรับใช้ 
ในภาวะฉุกเฉินที่มีขนาดรุนแรงมาก ครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวางหลายอําเภอหรือหลายจังหวัด และอาจใช้เวลา
ในการเผชิญเหตุที่ยาวนานกว่าปกติ หรือเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และการจัดการ
สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) โดยกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาจแต่งตั้ง
และจัดส่งผู้กํากับควบคุมพื้นที่เข้าไปร่วมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติของแต่ละจังหวัดเป็นไปตามข้อสั่งการของกองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
โดยความรับผิดชอบของผู้กํากับควบคุมพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย มีดังต่อไปนี้ 

3.1) กําหนดแนวทางการเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดที่ประสบภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและไม่ขัดแย้งหรือซ้ําซ้อนระหว่างกัน 

3.2) ประสานการกําหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีของแต่ละจังหวัดเพ่ือให้เกิดเอกภาพในการเผชิญเหตุ
ร่วมกัน 

3.3) พิจารณาการร้องขอการจัดสรร การปรับเปลี่ยน และการเคลื่อนย้ายทรัพยากร 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางไปยังพื้นท่ีประสบภัยที่มีความจําเป็น 

3.4) รายงานสถานการณ์ สภาวะแนวโน้ม และการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัย
ให้กองบัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ 

3.5) ประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของแต่ละจังหวัดให้มีมาตรฐานเดียวกัน
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูระยะกลาง และระยะยาวให้เป็นไปอย่างคล่องตัว
และต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้กํากับควบคุมพ้ืนที่ ให้กองอํานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
กําหนดโครงสร้าง จํานวนบุคลากร แนวทางและระเบียบปฏิบัติประจํา เพ่ือให้ผู้กํากับควบคุมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของผู้กํากับควบคุมพ้ืนที่เป็นลําดับแรก 

4) แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) 
5) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ. (Emergency Support 

Function : ESF) 
6) แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance 

Team : IMAT) 
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กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
1) แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
2) แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ  (Damage 

and Need Assessment : DANA) 
3) แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค 
4) แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล 
5) แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
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4. กรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 

4.1 ผลลัพธ์ 
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจนความสูญเสีย

ต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม ของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม 

4.2 เป้าหมาย 
ปูองกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ 

โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การเมือง รวมถึงมาตรการ
เชิงสถาบัน ที่มีการบูรณาการ และลดความเหลื่อมล้ําเพ่ือปูองกันและทําให้ความล่อแหลมและเปราะบาง 
ต่อภัยพิบัติลดน้อยลง ตลอดจนช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการเผชิญเหตุและฟ้ืนฟูที่ดียิ่งขึ้น 
อันนําไปสู่ความสามารถท่ีจะรับมือ และฟ้ืนคืนกลับได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4.3 พันธกิจ 
1) เข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หมายถึง นโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติจะต้องจัดทําขึ้นจากฐานความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติในทุกมิติของความเสี่ยง 
ประกอบด้วย ความเปราะบาง ศักยภาพ ความล่อแหลมของบุคคลและสินทรัพย์ ลักษณะของภัย และ
สภาพแวดล้อม ทั้งนี้ ความรู้ต่อความเสี่ยงภัยพิบัติดังกล่าวจะมีผลอย่างมากในการทําการประเมินความเสี่ยง 
จากภัยพิบัติก่อนเกิดภัยพิบัติ การปูองกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ และในการพัฒนาและดําเนินมาตรการ
เตรียมความพร้อมและเผชิญเหตุภัยพิบัติให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2) เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  หมายถึง ศักยภาพ 
ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติ ภูมิภาคและโลก มีความสําคัญอย่างยิ่งยวด  
ต่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงจําเป็นที่จะต้อง 
มีการกําหนดวิสัยทัศน์ แผนงาน สมรรถนะที่ต้องการ แนวทางการปฏิบัติงาน และการประสานงาน  
ทั้งภายในและระหว่างภาคส่วนต่างๆ ให้ชัดเจน ตลอดจนต้องส่งเสริมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือดําเนิน
มาตรการปูองกัน ลดผลกระทบ เตรียมความพร้อม เผชิญเหตุ ฟ้ืนฟู และบูรณะ จึงมีความจําเป็นและ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และหุ้นส่วนระหว่างกลไกและองค์กรต่างๆ ในอันที่จะขับเคลื่อนเครื่องมือต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3) ลงทุนในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพ่ือให้พร้อมรับมือและฟ้ืนคืนกลับได้ 
ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หมายถึง การลงทุนของรัฐและเอกชน การปูองกันและลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติโดยมาตรการเชิงโครงสร้าง และไม่ใช้เชิงโครงสร้างมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สุขภาพ และวัฒนธรรมของบุคคล ชุมชน ประเทศ และสินทรัพย์ รวมทั้งสภาพแวดล้อม ให้พร้อมรับมือ
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และฟ้ืนคืนกลับได้โดยเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรม การเจริญเติบโต และการสร้างงานได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวนับได้ว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและ
ส่งผลให้การรักษาชีวิต ปูองกัน และลดความสูญเสียเกิดผลเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังช่วยให้การบูรณะฟ้ืนฟู
ภายหลังเกิดภัยพิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย 

4) พัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
การฟ้ืนสภาพและซ่อมสร้างที่ดีกว่าเดิมในช่วงของการบูรณะฟ้ืนฟูภายหลังเหตุภัยพิบัติ หมายถึง ความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการที่ประชาชนและสินทรัพย์มีความล่อแหลมที่จะได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับบทเรียนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีต เป็นตัวบ่งชี้ถึงความจําเป็นที่จะต้อง
พัฒนาความพร้อมในการเผชิญเหตุภัยพิบัติ รับมือต่อสถานการณ์ภัยต่าง  ๆที่อาจเกิดขึ้น ผนวกมาตรการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพให้พร้อม
สําหรับการเผชิญเหตุ และการฟ้ืนฟูที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญอีกประการ คือ การพัฒนาภาวะผู้นําในกลุ่มสตรี
และผู้พิการให้มีส่วนร่วมในการผลักดัน และส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และมาตรการในการเผชิญเหตุ 
บูรณะฟ้ืนฟูที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นว่า ในช่วงของการฟ้ืนฟู
บูรณะที่มีการวางแผนล่วงหน้ามาแล้วนั้นถือเป็นโอกาสสําคัญที่จะทําการฟ้ืนสภาพ และซ่อมสร้างให้ดีกว่าเดิม 
ด้วยการบูรณาการมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติไว้ในมาตรการการพัฒนา เพ่ือทําให้ประเทศและ
ชุมชนมีความสามารถในการรับมือ และฟ้ืนคืนกลับได้โดยเร็วได้ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติ 

4.4 กลุ่มเป้าหมาย 
1) ระดับท้องถิ่น 
2) ระดับชาติ 
3) ระดับภูมิภาค 
4) ระดับโลก 

4.5 ตัวช้ีวัดระดับโลก 
การดําเนินงานของประเทศสมาชิก และภาคีเครือข่ายจะนํามาพิจารณาถึงความสําเร็จในภาพรวม

การดําเนินงานของโลกซ่ึงประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) อัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติของโลกลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยค่าเฉลี่ย

การเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่ออัตราการเสียชีวิตของประชากรโลก 1 แสนคน ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2573 
จะต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2558 

2) จํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของโลกลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2573
โดยค่าเฉลี่ยของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชากรโลก 1 แสนคน ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2573 
จะต้องน้อยกว่าคา่เฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2558 

3) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยพิบัติโดยตรงลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติของโลก ภายในปี พ.ศ. 2573 
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4) สาธารณูปโภคที่สําคัญ และบริการสาธารณะพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานพยาบาล และสถานศึกษา
ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติลดลงอย่างเป็นรูปธรรม จากการพัฒนาความพร้อมในการรับมือและ 
ฟ้ืนกลับได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ ภายในปี พ.ศ. 2573 

5) จํานวนประเทศที่มียุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2563 

6) มีการยกระดับการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแก่ประเทศกําลังพัฒนา ด้วยการให้การสนับสนุน
การดําเนินการตามกรอบนี้ในระดับชาติที่เพียงพอและยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

7) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า และข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติเพ่ิมมากขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2573 
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5. กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
สรุปสาระสําคัญของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

มาตรา 4 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 51 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
1) จังหวัด 
2) อําเภอ 

มาตรา 53 ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการจังหวัดทําหน้าที่เป็น 
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น และให้ความเห็นชอบ

ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดกับปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย หรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด 
คณะกรรมการจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด  

หนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทําการอัยการ
จังหวัด รองผู้บังคับการตํารวจซึ่งทําหน้าที่หัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัด หรือผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัด 
แล้วแต่กรณี และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่างๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งประจําอยู่ในจังหวัด กระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคนเป็นกรรมการจังหวัด และหัวหน้าสํานักงานจังหวัด
เป็นกรรมการจังหวัด และเลขานุการ 

ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมต่างๆ ในกระทรวงหรือ
ทบวงนั้นส่งมาประจําอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกําหนดให้หัวหน้า          
ส่วนราชการประจําจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้า   
ส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรรมการจังหวัด
เพ่ิมข้ึนเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้ 

มาตรา 61 ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด เรียกว่าอําเภอ 
มาตรา 62 ในอําเภอหนึ่ง มีนายอําเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการ

ในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ 
นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
บรรดาอํานาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรรมการอําเภอหรือนายอําเภอซึ่งกฎหมาย

กําหนดให้กรรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอํานาจและหน้าที่ของนายอําเภอ 
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มาตรา 63 ในอําเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอําเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ดังกล่าวในมาตรา 62 ให้มีปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
ส่งมาประจําให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหาร 
ส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้นในอําเภอนั้น 

5.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา 53 ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

ในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด”  
มาตรา 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
“มาตรา 53/1 ให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการ
บริหารส่วนกลาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จํานวนและวิธีการสรรหาผู้แทน 
ภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกาเมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการดําเนินกิจการของส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพ้ืนที่
จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว” 

“มาตรา 53/2  ให้นําความในมาตรา 53/1 มาใช้บังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วย
โดยอนุโลม” 

5.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถวัดความคุ้มค่า 
ในการปฏิบัติภารกิจ โดยกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักความคุ้มค่าที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
ประกอบด้วย 3 มาตรา คือ  

มาตรา 21 ส่วนราชการการต้องจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท  
และรายจ่ายต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยนําเข้ากับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่าย     



รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

47 

ต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่น ส่วนราชการนั้นต้องจัดทํา
แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพื่อดําเนินการปรับปรุงการทํางานต่อไป 

มาตรา 22 ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สํานักงบประมาณ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่ าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ
ดําเนินการอยู่ เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้
ดําเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้  
ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ 
ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้  และรายจ่าย
ที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดําเนินการด้วย 

ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือ
ผลเสียอ่ืน ซึ่งไม่อาจคํานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

5.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ    
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

ข้อ 11 ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอําเภอหรือ
กิ่งอําเภอคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ” เรียกโดยย่อว่า
“ก.ช.ภ.อ.” หรือ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอําเภอ” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.กอ.”
แล้วแต่กรณี ประกอบด้วย นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ เป็นประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน 
ผู้แทนกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ       
หรือกิ่งอําเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดอําเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 12 ให้ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในอําเภอหรือกิ่งอําเภอ แล้วแต่กรณี

และความต้องการรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัยพิบัติ โดยจัดทําบัญชีเป็นประเภทไว้ 
2) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในด้านต่างๆ ตามที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่           
ที่รับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด 

3) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
4) ประสานงานและร่วมดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. อ่ืน

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในหลายอําเภอหรือหลายกิ่งอําเภอ 
5) รายงานผลการสํารวจตาม (1) และการแก้ไขความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 

ให้ ก.ช.ภ.จ. ทราบหรือเพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป 
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6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย แล้วแต่กรณี 

ข้อ 13 ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด” เรียกโดยย่อว่า “ก.ช.ภ.จ.” ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไม่เกินสี่คน ประธานหอการค้าจังหวัด
หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และหัวหน้าสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 14 ให้ ก.ช.ภ.จ. มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่างๆ ตามที่ ก.ช.ภ.อ.

หรือ ก.ช.ภ.กอ. ได้สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ        
ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด 

2) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
3) ระดมสรรพกําลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ในการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติ เพ่ือให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ําซ้อน 
4) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสําหรับส่วนราชการหรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่จําเป็นต้อง
ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ. 

5) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กําลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ และอ่ืนๆ ที่จําเป็นจากส่วนกลางในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่าความสามารถ
ของจังหวัด 

6) ประสานงานและร่วมดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อ่ืน ในกรณีภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในหลายจังหวัด 

7) รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก้ไขความเดือดร้อน
เฉพาะหน้าที่ได้ดําเนินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ        
จากส่วนกลางให้กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพ่ือพิจารณาดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติต่อไป 

8) พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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6. การประเมินด้วย CIPP Model 
การประเมินโดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP) เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด เพราะว่า 

เป็นการประเมินให้สารสนเทศที่ครอบคลุม มีการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย               
เป็นการประเมินที่เป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าใจและการนําไปปฏิบัติ และได้สารสนเทศที่ครอบคลุม         
โดยประเมินควบคู่กันไปกับการดําเนินกิจกรรม เพ่ือมุ่งหวังที่จะนําผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการปรับปรุงต่อไป 

CIPP มาจากคําย่อของส่วนประกอบที่จะทําการประเมิน ได้แก่ 
1) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็น

ส่วนสําคัญในการช่วยกําหนดวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่มีผลต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของ
กิจกรรม ตัวอย่างเช่น ความต้องการของชุมชน และกลุ่มเปูาหมายที่จะรับบริการจากหน่วยงาน จํานวน
ประชากร สังคมและการเมือง สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงาน
ระดับบน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับ    
การนํามาใช้ในการดําเนินกิจกรรม กําลังคนหรือจํานวนบุคคลที่ต้องใช้งบประมาณ และแหล่งเงินทุน
สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาคารสถานที่ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ การประเมินปัจจัยนําเข้าจะช่วย  
ในการพิจารณาตัดสินใจว่ากิจกรรมนั้นๆ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะทําให้วัตถุประสงค์
ขององค์กรบรรลุหรือไม่ และช่วยให้เกิดการวางแผนการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

3) การประเมินกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
วิธีการจัดกิจกรรมขององค์กร การนําปัจจัยเข้ามาใช้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามลําดับขั้นตอนหรือไม่
กิจกรรมที่จัดขึ้นจะก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์หรือมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น เพ่ือที่จะได้นําผลการประเมิน 
มาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้รัดกุม และประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลที่ได้รับทั้งหมด 
จากการดําเนินกิจกรรมว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ การประเมิน 
ผลผลิตจะมีการนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จหรือล้มเหลว
ขององค์กร การประเมินในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงขยายองค์กร หรือเพ่ือล้มเลิก 

สรุปการประเมินโครงการในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กันกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน และ 
การตัดสินใจดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของการประเมินและการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทการประเมิน 

การประเมินสภาพแวดล้อม 

การประเมินปัจจัยนําเข้า 

การประเมินกระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

วัตถุประสงค์การตัดสินใจ 

การปรับขยายหรือการล้มเลิก 

การปรับปรุงกิจกรรมการดําเนินงาน 

เลือกแบบแผนการจัดกิจกรรม 
ที่เหมาะสม 

การตัดสินใจเลือก / กําหนด 
วัตถุประสงค์ 
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7. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรด้วย 7S Model 
7S Model ประกอบด้วย กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (System) บุคลากร (Staff) 

ทักษะ (Skill) รูปแบบ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared values) โดยทั้ง 7 ปัจจัยมีความสัมพันธ์        
ซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 McKinsey’s 7 S Model  
 
ความสําคัญ ของ 7 S Model ในแต่ละองค์ประกอบโดยสรุปมีดังนี้ 

1) กลยุทธ์ (Strategies) 
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบคําถามที่สําคัญ 

อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเปูาหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจคืออะไร พันธกิจควรจะเป็นอะไร และ
ใครเป็นผู้รับบริการ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและพอจะสรุปได้ดังนี้ 

1.1) การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร กําหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ขึ้นมาได้ และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ
ในการให้บริการประชาชน 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ระบบ 
(System) 

บุคลากร 
(Staff) 

รูปแบบ
(Style) 

ทักษะ 
(Skill) 

โครงสร้าง 
(Structure) 

ค่านิยมร่วม 
(Shared 
values) 
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1.2) การบริหารเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันในการคิดค้นสิ่งใหม่  
และได้วิธีการที่เป็นระบบ ในการกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ 

1.3) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ 
และมีความเข้าใจแผนกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ มีเปูาหมายร่วมกัน มีความเป็นเจ้าของ และมีความผูกพันกับ 
การดําเนินการตามกลยุทธ์ที่ร่วมกันกําหนดไว้ 

2) โครงสร้าง (Structure) 
องค์กร (Organization) คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ โดยมีการรับบุคลากร   

ให้เข้ามาทํางานร่วมกันในฝุายต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือหมายถึงการจัดระบบระเบียบ
ให้กับบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพ่ือนําไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ 

ดังนั้น การจัดองค์กรจึงหมายถึงความพยายามของผู้บริหารที่จะต้องหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ เพ่ือที่จะมอบหมายงาน (Delegation) และอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (Authority) 

การจัดองค์กรจึงมีความหมายต่อบุคคลที่จะเข้ามาร่วมกันทํางาน ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการประสานงานซึ่งกันและกัน ดังนั้นการจัดองค์กรจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

- จุดประสงค์ขององค์กร และการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมที่องค์กรต้องปฏิบัติ และหน้าที่หลักขององค์กร 
- ขอบเขตของอํานาจ หน้าที่ กฎ ระเบียบ ที่บุคลากรจะต้องปฏิบัติตาม 
- ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้างองค์กรให้เป็นไปตามยุคตามสมัย

เพราะโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) นั้นเราจะต้องเปลี่ยนกระบวนการคิดให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัว 

ในการปฏิบัติงาน (Work flow) ลดความซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงาน
ความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการ  
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

3) ระบบ (System) 
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ตามที่กําหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้าง

ที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการทํางาน (Working System) ก็มีความสําคัญยิ่ง อาทิ 
ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/ Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/ Evaluation System) ฯลฯ 

4) บุคลากร (Staff) 
ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กรจะประสบ

ความสําเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) 
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การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์  
ในอนาคต แผนกลยุทธ์ที่องค์กรได้กําหนดไว้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงจํานวนความต้องการบุคลากรและ  
การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของงานที่สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์กร รวมถึงคุณลักษณะของ
บุคลากรที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท 

ปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะหรือ
ความชํานาญ จึงเป็นอุปสรรคต่อองค์กรที่กําลังขยายตัว ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ตลอดจนการบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติ งาน การโยกย้ายและปรับเปลี่ยน
ตําแหน่งหน้าที่ เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะสูงสุดของบุคลากรอันจะนําไปสู่ผลสําเร็จขององค์กร  

5) ทักษะ (Skills) 
ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์กรสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก 

คือ ทักษะด้านงานอาชีพ และทักษะความถนัด/ความชาญฉลาดพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.1) ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะทําให้บุคลากร   

ประสบความสําเร็จในงานอาชีพ ซึ่งตาม The Dictionary of Occupational Titles อธิบายว่า ทักษะด้านงานอาชีพ 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ข้อมูล (Data) คน (People) และสิ่งต่างๆ (Things)  

5.2) ทักษะ ความถนัด/ความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) สําหรับ
จุดมุ่งหมายการวางแผนงานอาชีพ ความถนัดของบุคคลมักได้รับการวัดโดยการทดสอบ เช่น แบบทดสอบ
ความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test Battery : GATB) เครื่องมือวัดชนิดนี้เป็นการวัดความถนัดต่างๆ 
ที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย ระดับสติปัญญา ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความเข้าใจด้านเครื่องจักร 
ความสามารถด้านศิลปะ ความสามารถด้านดนตรี ฯลฯ ซึ่งการวัดเหล่านี้จะมีความสําคัญต่อการเลือกงานอาชีพ 

6) รูปแบบ (Style) 
แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งของ

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้นําขององค์กรจะมีบทบาทที่สําคัญต่อความสําเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กร ผู้นําที่ประสบความสําเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยง
ระหว่างความเป็นเลิศ และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น ความเป็นผู้นํา คือ ความสามารถท่ีมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอื่นในด้านการกระทําตามท่ีผู้นําต้องการให้กระทํา 

7) ค่านิยมร่วม (Shared values) 
ค่านิยม และบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของ

ระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากร และผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรม
องค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค์กร
โดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพ และเปูาหมายของผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้น
จะกําหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจําวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับ
ทั่วทั้งองค์กร และบุคลากรกระทําตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 

1. ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.1 จัดทํากรอบแผนการปฏิบัติงาน หรือปฏิทินงานสําหรับการติดตามประเมินผลสํานักงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
1.2 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ข้าราชการ

และบุคลากรของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ข้าราชการ และบุคลากรของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ผู้บริหารของจังหวัด ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ในพื้นที่ 16 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก ลําปาง เลย ศรีสะเกษ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ
จังหวัดสงขลา 

1.3 เก็บข้อมูลจากบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

1.4 เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน โดยใช้แบบสอบถาม 
1.5 ประเมินผลการดําเนินงานสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ใน 4 มิติ 

ประกอบด้วย มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของ      
การปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร 

1.6 จัดทําเอกสารรายงานการวิเคราะห์ ประเมินผล และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของ
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ประกอบด้วย 

1) รายงานฉบับต้น จํานวน 10 ชุด 
2) รายงานความก้าวหน้า จํานวน 10 ชุด 
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน 50 เล่ม พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์

จํานวน 50 ชุด 
1.7 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นต่างๆ จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ และ 

การเก็บแบบสอบถาม พร้อมทั้งจัดทําเอกสารรายงานผลการประเมินสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขาที่มีเนื้อหาสาระสําคัญครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) ผลการศึกษาทบทวนการปฏิบัติงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา พร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อจํากัด 
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2) บทวิเคราะห์ประเด็นที่สําคัญต่างๆ  จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ การเก็บแบบสอบถาม 
เพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ใน 4 มิติ ได้แก่ 
มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
และมิติด้านการพัฒนาองค์กร 

3) การขับเคลื่อนการดําเนินงาน หรือการปรับรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในอนาคต 

4) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะส่วนอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น แนวทางการจัดตั้งโครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคในระดับอําเภอ 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน ในพ้ืนที่ 16 จังหวัด 30 สาขา ได้แก่ 

2.1 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ และพล 
2.2 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ และเวียงปุาเปูา 
2.3 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เชียงดาว ฮอด และสะเมิง 
2.4 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง และชุมพวง 
2.5 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 
2.6 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ 
2.7 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 
2.8 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง และตากฟูา 
2.9 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และนาน้อย 
2.10 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 
2.11 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง สาขาวังเหนือ และเถิน 
2.12 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย 
2.13 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 
2.14 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ เกาะสมุย และพระแสง 
2.15 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล พิปูน และทุ่งใหญ่ 
2.16 สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด และเทพา 
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3. แผนการด าเนนิงาน 

แผนการด าเนนิงาน 
เดือน 

หมายเหตุ 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. ศึกษากรอบแนวคิดการประเมินผล 
       

2. เสนอรายงานฉบับต้น 
       

3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
       

ภาคใต้ กันยายน 
1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

      
12 

2) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      

19 
3) จังหวัดสงขลา 

      
26 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กันยายน 
4) จังหวัดขอนแก่น       28 

 ตุลาคม 
5) จังหวัดศรีสะเกษ 

      
3-4 

6) จังหวัดเลย 
      

10 
7) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

      
17-18 

8) จังหวัดนครราชสีมา 
      

25-26 
ภาคกลาง พฤศจิกายน 

9) จังหวัดกาญจนบุรี 
      

7 
10) จังหวัดนครสวรรค์ 

      
15 

11) จังหวัดพิษณุโลก 
      

21 
ภาคเหนือ พฤศจิกายน 

12) จังหวัดเชียงราย       8 
13) จังหวัดลําปาง       28 

 ธันวาคม 
14) จังหวัดน่าน 

      
19 

15) จังหวัดตาก 
      

21-22 
16) จังหวัดเชียงใหม่ 

      
23 

4. เสนอรายงานความก้าวหน้า 
       

5. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงาน 
       

6. เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ 
       



 

 
 

4. แผนการติดตามประเมินผลโครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

สุราษฎร์ธาน ี 12 
กันยายน 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภัยจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผู้แทน)        
ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสุขจังหวดั ทหาร ตํารวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน 
ผู้อํานวยการศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นตน้
จํานวนจังหวัดละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าท่ีสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าที่สํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี        
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

นครศรีธรรมราช 19 
กันยายน 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

สงขลา 26 
กันยายน 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

ขอนแก่น 28 
กันยายน 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างนอ้ย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

ศรีสะเกษ 3-4 
ตุลาคม 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวดั  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

เลย 10 
ตุลาคม 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

กาฬสินธุ ์ 17-18 
ตุลาคม 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหนา้ทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

นครราชสมีา 25-26 
ตุลาคม 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

กาญจนบุร ี 7 
พฤศจิกายน 

2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

เชียงราย 8 
พฤศจิกายน 

2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพื้นที ่
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                     โครงการศึกษาวิจัยการจดัตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

นครสวรรค ์ 15 
พฤศจิกายน 

2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตัง้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

พิษณุโลก 21 
พฤศจิกายน 

2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

ลําปาง 28 
พฤศจิกายน 

2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

น่าน 19 
ธันวาคม 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

ตาก 21-22 
ธันวาคม 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพื้นที ่
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 
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จังหวัด วันที ่ กลุ่มตัวอย่างการประชุมกลุ่มย่อย 
ก าหนด 

การประชุม 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณ์ 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มตัวอย่างการส ารวจ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ตัวชี้วัด 

เชียงใหม่ 23 
ธันวาคม 
2559 

1) ผู้ว่าราชการจังหวดั (หรือผู้แทน)            
ที่สํานักงานปูองกนัและบรรเทา            
สาธารณภยัจังหวัดสาขาตั้งอยู ่

2) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัด  
(หรือผู้แทน) 

3) หัวหน้าสํานกังานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
(หรือผู้แทน) 

4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผูแ้ทน)        
ที่เคยปฏิบตัิงานร่วมกับสํานกังาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดสาขา เช่น นายอําเภอ 
สาธารณสขุจังหวดั ทหาร ตาํรวจ 
ผู้อํานวยการโรงเรยีน    
ผู้อํานวยการศูนย์ปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเขต ฯลฯ เป็นต้น 
จํานวนจังหวดัละ 3 – 5 คน 

5) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวดั  

6) เจ้าหน้าทีส่ํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 
 

เวลา 
09.00 

- 
16.00 น. 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
การประชุม
กลุ่มย่อย 
อย่างน้อย
จังหวัดละ 
15 คน 

บุคลากรของหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร 
ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
และประชาชน 

จํานวนผู้ให้
การสัมภาษณ์ 
อย่างน้อย 
จังหวัดละ   
10 คน 

ผู้รับบริการ ผู้ประสบภยั 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

จํานวน
ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
อย่างน้อย 
จังหวัดละ  
25 คน 

73 

รายงานฉบับสมบูรณ์                     โครงการศึกษาวิจัยการจดัตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

74 

5. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งสิ้น 3 แบบ ได้แก่ 
5.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับการทบทวนการปฏิบัติงานของสํานักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาเมื่อพิจารณาด้วย 7S Model เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือเก็บข้อมูล
และสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน ประกอบด้วย 3 ส่วนสําคัญ คือ
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขาในพ้ืนที่รับผิดชอบตามกรอบ 7S Model ประกอบด้วย ระบบ (System) โครงสร้าง (Structure) 
กลยุทธ์ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) รูปแบบ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared values)  
3) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

5.2 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือเก็บข้อมูล
จากผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน ประกอบด้วย 3 ส่วนสําคัญ คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) การให้บริการของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 3) ข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

5.3 แบบประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของสํานักงานปูองกันและบรรเทา         
สาธารณภัยจังหวัดสาขา ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการในแต่ละภารกิจ 
ตามการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย เกี่ยวกับความพึงพอใจ       
ในการให้ปฏิบัติราชการของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ในแต่ละภารกิจ 
ตามการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

2) หาค่าคะแนนคุณภาพการให้บริการของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
ในแต่ละภารกิจตามการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยใช้สูตร The Index of Item - Objective 
Congruence Measure : IOC ตามวิธีของโรวิเนลลี และแฮมเบลตัน (Rovinelli and Hambleton (1937) 
อ้างถึงในบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2527)) โดยมีสูตรที่ใช้ในการคํานวณ ได้แก่ 

IOC = 
  

 
 

เมื่อ IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นท่ีต้องการตรวจสอบ 
    = คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
  = ผลรวมของคะแนนจากกลุ่มตัวอย่าง 
  = จํานวนชุดของคะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน คือ 
คะแนน +1 = กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามภารกิจ

ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
คะแนน 0 = กลุ่มตัวอย่างไม่มีความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามภารกิจ

ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
คะแนน -1 = กลุ่มตัวอย่างไม่มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามภารกิจ

ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
3) เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขาตามการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย พิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 (ร้อยละ 60) ขึ้นไป 
ถือว่ากลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ และการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ 
 
6. กลุ่มตัวอย่าง 

6.1 การประชุมกลุ่มย่อยจํานวน 413 คน ไดแ้ก่ 
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด (หรือผู้แทน) ที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาตั้งอยู่ 
2) หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (หรือผู้แทน) 
3) หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา (หรือผู้แทน) 
4) หัวหน้าส่วนราชการ (หรือผู้แทน) ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทา    

สาธารณภัยจังหวัดสาขา 
5) เจ้าหน้าที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
6) เจ้าหน้าที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
การประชุมกลุ่มย่อย ต้องมีตัวอย่างจากทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมด้วย แต่ทั้งนี้ หากมีตั วอย่าง        

ในกลุ่มใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยได้ ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือการเสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์
อักษรตามประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยในภายหลัง 

6.2 การสัมภาษณ์ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวน 207 คน 

6.3 การเก็บแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จํานวน 423 คน 
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ การวิจัยนี้มีการวิเคราะห์ดังนี้ 
7.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน

ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ และมิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ นําเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 

7.2 การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาแต่ละภารกิจตามการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย มิติด้านประสิทธิผล 
มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ โดยใช้สูตร The Index of Item-Objective Congruence Measure : IOC 
นําเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 

7.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ศึกษา
ความคุ้มค่าในด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน และความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน ศึกษาสมรรถนะในการดําเนินงาน  
โดยพิจารณาจาก 3 ตัวแปร คือ จํานวนกิจกรรมที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
ดําเนินการในปีงบประมาณ จํานวนบุคลากร และงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยดําเนินการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยกิจกรรมของสํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสาขา นําเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 

2) วิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ โดยดําเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าตามมิติด้าน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ 
มิติการพัฒนา นําเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 
 
8. ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนและร้อยละของอาชีพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพปัจจุบัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 33 7.80 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 175 41.37 
อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว 118 27.90 
พนักงาน/เจ้าหน้าที่บริษัท 43 10.17 
อ่ืนๆ 54 12.76 

รวม 423 100.00 
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จากตารางที่ 3.1 พบว่า ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตอบแบบสอบถามมากที่สุด  
จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 41.37 รองลงมาเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัว จํานวน 118 คน    
คิดเป็นร้อยละ 27.90 อาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพรับจ้าง เกษตรกร จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 12.76 
พนักงาน และเจ้าหน้าที่บริษัท จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 และนักเรียนนักศึกษา จํานวน 33 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.80 
 
ตารางท่ี 3.2 จ านวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 254 60.05 
หญิง 169 39.95 
รวม 423 100.00 

 
จากตารางที่ 3.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 60.05 

รองลงมาเพศหญิง จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 39.95 
 
ตารางท่ี 3.3 จ านวนและร้อยละของระดับวุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 181 42.79 
ปริญญาตรี 189 44.68 
สูงกว่าปริญญาตรี 53 12.53 

รวม 423 100.00 
 

จากตารางที่ 3.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด จํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68 รองลงมาเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 
จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 42.79 และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 53 คน    
คิดเป็นร้อยละ 12.53 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากว่า 20 ปี 16 3.76 
20 – 40 ปี 217 50.94 
41 – 60 ปี 180 42.25 

มากกว่า 60 ป ี 13 3.05 
รวม 423 100.00 

 
จากตารางที่ 3.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับอายุ 20 – 40 ปี ตอบแบบสอบถามมากที่สุด

จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94 รองลงมาเป็นผู้ที่มีระดับอายุ 41 – 60 ปี จํานวน 180 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42.25 ผู้ที่มีระดับอายุต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.76 และผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.05 
 
ตารางที่ 3.5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบการบริการของส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ทราบถึงบริการของส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทราบมาก่อน 347 82.03 
ไม่เคยทราบมาก่อน 76 17.97 

รวม 423 100.00 
 

จากตารางที่ 3.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบการบริการของสํานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสาขา มีจํานวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 82.03 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ทราบ  
การบริการของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.97 

 
ตารางที่ 3.6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยรับการบริการของส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
เคยรับการบริการของส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคยมารับบริการ 328 77.54 
ไม่เคยมารับบริการ 95 22.46 

รวม 423 100.00 
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จากตารางที่ 3.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยรับการบริการของสํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสาขา มีจํานวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 77.54 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยรับการบริการ
ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46 
 
ตารางที่ 3.7 จ านวนและร้อยละของความถี่ในการใช้บริการส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

ความถี่การใช้บริการส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เดือนละครั้ง 144 34.04 
มากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 47 11.11 
ไม่แน่นอน 232 54.85 
รวม 423 100.00 

 
จากตารางที่ 3.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้บริการสํานักงานปูองกันและบรรเทา       

สาธารณภัยจังหวัดสาขา ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการที่ไม่แน่นอน จํานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 54.85 
รองลงมาเป็นผู้ที่เคยใช้บริการเดือนละครั้ง จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 34.04 ผู้ที่เคยใช้บริการมากกว่า
เดือนละหนึ่งครั้ง จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11  
 
ตารางที่ 3.8 จ านวนและร้อยละของความคิดเห็นด้านประโยชน์ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา 

ประโยชน์ของส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มากที่สุด 149 35.22 
มาก 221 52.25 
ปานกลาง 45 10.64 
น้อย 8 1.89 

รวม 423 100.00 
 

จากตารางที่ 3.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นถึงประโยชน์ของสํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสาขา ระดับมากถึงมากที่สุด จํานวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 87.47 รองลงมา เห็นถึง
ประโยชน์ ระดับปานกลาง จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.64 และเห็นถึงประโยชน์ ระดับน้อย จํานวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.89 
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บทที่ 4 
การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูล 

 
 

โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ได้ดําเนินการ
ลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินผล ดังนี้ 1) การดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
2) ความคุ้มค่าของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรค  
การดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และ 4) เตรียมการจัดทํา
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ให้มีศักยภาพในการบูรณาการ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินเก็บรวบรวมข้อมูลสํานักงานปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยจังหวัดสาขา จํานวน 16 จังหวัด 30 สาขา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
โดยได้นําเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูล และผลการดําเนินการออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
โดยพิจารณาทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร 

ตอนที่ 3 การประเมินความคุ้มค่าของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินการของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาทั้ง 16 จังหวัด 
ทําให้ทราบข้อมูลทั่วไป สถานที่ตั้ง จํานวนบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร และงบประมาณ   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 จังหวัดขอนแก่น  
1) ข้อมูลทั่วไป 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหนึ่งของ     
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลในระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 10,886 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1,798,014 คน 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบ อําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอบ้านฝาง 
อําเภอหนองเรือ อําเภอพระยืน อําเภอบ้านแฮด อําเภอมัญจาคีรี อําเภออุบลรัตน์ อําเภอเขาสวนกวาง  
อําเภอน้ําพอง อําเภอกระนวน อําเภอชําสูง อําเภอโคกโพธิ์ชัย และอําเภอชนบท โดยมีสํานักงานปูองกันและ
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บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 2 สาขา คือ สาขาชุมแพ และสาขาพล 

1.1) สาขาชุมแพ ดูแลรับผิดชอบ 6 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอชุมแพ ประชากรทั้งสิ้น 79,957 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล    

135 หมู่บ้าน 
- อําเภอสีชมพู ประชากรทั้งสิ้น 158,796 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล    

81 หมู่บ้าน 
- อําเภอภูเวียง ประชากรทั้งสิ้น 68,107 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตําบล  

114 หมู่บ้าน 
- อําเภอเวียงเก่า ประชากรทั้งสิ้น 19,971 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล

36 หมู่บ้าน  
- อําเภอหนองนาคํา ประชากรทั้งสิ้น 21,330 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล

35 หมู่บ้าน  
- อําเภอเวียงภูผาม่าน ประชากรทั้งสิ้น 16,064 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล  

42 หมู่บ้าน  
1.2) สาขาพล ดูแลรับผิดชอบ 7 อําเภอ ได้แก่ 

- อําเภอพล ประชากรทั้งสิ้น 79,957 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล    
115 หมู่บ้าน 

- อําเภอหนองสองห้อง ประชากรทั้งสิ้น 146,530 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   
12 ตําบล 126 หมู่บ้าน 

- อําเภอเปือยน้อย ประชากรทั้งสิ้น 18,322 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล   
30 หมู่บ้าน 

- อําเภอแวงน้อย ประชากรทั้งสิ้น 34,259 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 
61 หมู่บ้าน 

- อําเภอแวงใหญ่ ประชากรทั้งสิ้น 28,431 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 
46 หมู่บ้าน  

- อําเภอเวียงบ้านไผ่ ประชากรทั้งสิ้น 16,049 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
11 ตําบล 92 หมู่บ้าน  

- อําเภอโนนศิลา ประชากรทั้งสิ้น 24,034 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล
43 หมู่บ้าน  

2) สถานที่ตั้ง 
2.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ ตั้งอยู่ที่ 

หอประชุมที่ว่าการอําเภอชุมแพหลังเก่า ถนนมะลิวัลย์ ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 
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2.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ตั้งอยู่ที่      
ที่ว่าการอําเภอพล ชั้น 2 ถนนพลรัตน์ ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 

3) อัตรากําลัง 

3.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ มีบุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ      3 คน 
o พนักงานราชการ     3 คน 
o ลูกจ้างประจํา     3 คน 

3.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล มีบุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ      1 คน 
o พนักงานราชการ     5 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร  
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นแต่ละจังหวัดสาขามีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยภาพรวม ดังนี้ 
- รถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ    1 คัน  
- รถกู้ภัยขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย   1 คัน  
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ    3 เครื่อง  
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา    2 เครื่อง  
- เครื่องถ่ายเอกสาร     1 เครื่อง  
- เครื่องโทรสาร      1 เครื่อง  
- โทรศัพท์สํานักงาน      3 เครื่อง 
- โทรศัพท์เคลื่อนที่สํานักงาน    1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์      2 เครื่อง 
- เครื่องขยายเสียง ลําโพงกระจายเสียง   1 ชุด  
- เครื่องฉายภาพ LCD โปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ  1 ชุด  
- เครื่องฉายภาพ Visualizer โปรเจ็คเตอร์   1 ชุด  
- กล้องถ่ายภาพวิดีโอพร้อมอุปกรณ์   1 ชุด  
- โทรทัศน์      1 เครื่อง  
- อุปกรณ์เครื่องเสียงประชุมทางไกล   1 ชุด  
- เครื่องสูบน้ําขนาด 3 นิ้ว    1 เครื่อง  
- เครื่องวิทยุสื่อสาร 5 วัตต์    6 เครื่อง  
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- โต๊ะสํานักงาน เก้าอ้ีสํานักงาน      6 ชุด 
- ตู้เก็บเอกสาร       8 หลัง 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 251,000 บาท 
5.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพล 257,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า 
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และนักวิชาการ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 12 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 10 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
1.2 จังหวัดเชียงราย 

1) ข้อมูลทั่วไป 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหนึ่งของ 

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย เป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลในระดับจังหวัด จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนทีท่ั้งสิ้น 11,678 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1,208,000 คน
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายรับผิดชอบอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแม่ฟูาหลวง
อําเภอแม่จัน อําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเวียงชัย และอําเภอเทิง โดยมีสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 2 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงของ และสาขาเวียงปุาเปูา  

1.1) สาขาเชียงของ ดูแลรับผิดชอบ 6 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอเชียงของ ประชากรทั้งสิ้น 62,691 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล   

101 หมู่บ้าน 
- อําเภอเวียงแก่น ประชากรทั้งสิ้น 32,858 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล    

41 หมู่บ้าน 
- อําเภอขุนตาล ประชากรทั้งสิ้น 31,955 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล      

54 หมู่บ้าน 
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- อําเภอพญาเม็งราย ประชากรทั้งสิ้น 42,167 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล
69 หมู่บ้าน 

- อําเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชากรทั้งสิ้น 27,601 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล
43 หมู่บ้าน 

- อําเภอดอยหลวง ประชากรทั้งสิ้น 18,996 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล
33 หมู่บ้าน 

1.2) สาขาเวียงปุาเปูา ดูแลรับผิดชอบ 5 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอเวียงปุาเปูา ประชากรทั้งสิ้น 67,182 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล

90 หมูบ่้าน 
- อําเภอแม่สรวย ประชากรทั้งสิ้น 80,439 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล

125 หมู่บ้าน 
- อําเภอพาน ประชากรทั้งสิ้น 112,646 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตําบล

232 หมู่บ้าน 
- อําเภอปุาแดด ประชากรทั้งสิ้น 26,340 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 

58 หมู่บ้าน 
- อําเภอแม่ลาว ประชากรทั้งสิ้น 30,853 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล   

62 หมู่บ้าน 
2) สถานที่ตั้ง 

2.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ตั้งอยู่ที่ 
ที่ว่าการอําเภอเชียงของ 122 หมู่ 12 ถนนสายกลาง ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 

2.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปุาเปูา ตั้งอยู่ที่ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ที่ว่าการอําเภอเวียงปุาเปูา หมู่ 6 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตําบลเวียง
อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 57170  

3) อัตรากําลัง 

3.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ มีบุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้  

o ข้าราชการ       5 คน 
o พนักงานราชการ       2 คน 

3.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปุาเปูา มีบุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น 7 อัตรา ดังนี้ 

o ข้าราชการ       4 คน 
o พนักงานราชการ      3 คน 
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4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายแต่ละจังหวัดสาขา มีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยภาพรวม ดังนี้  

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลบรรจุไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ ISUZU 4 ประต ู 1 คัน 
- เครื่องสูบน้ํา        1 เครื่อง 
- เครื่องปั่นไฟ        1 เครื่อง 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด 100 นิ้ว    3 ชุด 
- เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 3 ชุด 
- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล      1  เครื่อง 
- เครื่องโทรสาร       1 เครื่อง 
- โทรทัศน์         1  เครื่อง 
- กล้องถ่ายรูปดิจิทัล       1 ตัว 
- เครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่ได้     1  ชุด 
- คอมพิวเตอร์แบบพกพา      1  เครื่อง 
- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ      3  เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ ขาว-ดํา       1  เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์ สี       1  เครื่อง 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ 251,000 บาท 
5.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปุาเปูา 245,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และนักวิชาการ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 20 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 14 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
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1.3 จังหวัดเชียงใหม่ 
1) ข้อมูลทั่วไป 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งของ 
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง เป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลในระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,107 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร
1,728,242 คน สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
อําเภอสันทราย อําเภอแม่ริม อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันปุาตอง อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี อําเภอหางดง 
อําเภอแม่วาง และอําเภอแม่ออน โดยมีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 4 สาขา  
คือ สาขาฝาง สาขาเชียงดาว สาขาฮอด และสาขาสะเมิง 

1.1) สาขาฝาง ดูแลรับผิดชอบ 3 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอฝาง ประชากรทั้งสิ้น 117,589 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตําบล    

119 หมู่บ้าน 
- อําเภอแม่อาย ประชากรทั้งสิ้น 70,297 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 

93 หมู่บ้าน 
- อําเภอไชยปราการ ประชากรทั้งสิ้น 37,812 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตําบล

114 หมู่บ้าน 
1.2) สาขาเชียงดาว ดูแลรับผิดชอบ 4 อําเภอ ได้แก่ 

- อําเภอเชียงดาว ประชากรทั้งสิ้น 25,109 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล
83 หมู่บ้าน 

- อําเภอแม่แตง ประชากรทั้งสิ้น 54,172 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตําบล
120 หมู่บ้าน 

- อําเภอพร้าว ประชากรทั้งสิ้น 38,116 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตําบล
109 หมู่บ้าน 

- อําเภอเวียงแหง ประชากรทั้งสิ้น 44,305 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล
23 หมู่บ้าน 

1.3) สาขาฮอด ดูแลรับผิดชอบ 6 อําเภอ ได้แก่ 
- อําเภอฮอด ประชากรทั้งสิ้น 43,809 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล  

61 หมู่บ้าน 
- อําเภอจอมทอง ประชากรทั้งสิ้น 66,531 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล

103 หมู่บ้าน 
- อําเภอดอยหล่อ ประชากรทั้งสิ้น 26,083 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล 

54 หมู่บ้าน 
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- อําเภอดอยเต่า ประชากรทั้งสิ้น 27,406 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล  
43 หมู่บ้าน 

- อําเภอแม่แจ่ม ประชากรทั้งสิ้น 58,698 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 
104 หมู่บ้าน 

- อําเภออมก๋อย ประชากรทั้งสิ้น 61,076 คนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 
95 หมู่บ้าน 

1.4) สาขาสะเมิง ดูแลรับผิดชอบ 2 อําเภอ ได้แก่ 
- อําเภอสะเมิง ประชากรทั้งสิ้น 23,537 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล    

44 หมู่บ้าน 
- อําเภอกัลยาณิวัฒนา ประชากรทั้งสิ้น 11,771 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  

3 ตําบล 22 หมู่บ้าน 
2) สถานที่ตั้ง 

2.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ตั้งอยู่ที่      
ที่ว่าการอําเภอฝาง (หลังเก่า) ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 

2.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว ตั้งอยู่ที่ 
บริเวณที่ว่าการอําเภอเชียงดาว (อาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 399 หมู่ 6
ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170  

2.3) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงฮอด ตั้งอยู่ที่ 
ที่ว่าการอําเภอฮอด หมู่ 9 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240  

2.4) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง ตั้งอยู่ที่   
ที่ว่าการอําเภอสะเมิง ชั้น 1 หมู่ 10 ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250 

3) อัตรากําลัง 
3.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง มีบุคลากร

จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้ 
o ข้าราชการ      2 คน 
o พนักงานราชการ      3 คน 

3.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว มีบุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ       3 คน 
o พนักงานราชการ      2 คน 
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3.3) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด มีบุคลากร  
จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ        3 คน 
o ลูกจ้างประจํา      2 คน 

3.4) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง มีบุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ        4 คน 
o พนักงานราชการ      1 คน 
o ลูกจ้างประจํา      1 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
4.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง มีเครื่องมือ อุปกรณ์ 

และเครื่องจักร ดังนี้ 
- รถยนต์ 4 ประตู       1 คัน 
- รถยนต์กู้ภัยเล็ก      1 คัน 

4.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว มีเครื่องมือ 
อุปกรณ ์และเครื่องจักร ดังนี้ 

- รถยนต์เอนกประสงค์ 4 ประตู     1 คัน 
- รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว     1 คัน 

4.3) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด มีเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องจักร ดังนี้ 

- รถยนต์ 4 ประตู       1 คัน 
- รถยนต์กู้ภัยเล็ก      1 คัน 

4.4) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิงมีเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องจักร ดังนี้ 

- รถยนต์เอนกประสงค์      1 คัน 
- รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว     1 คัน 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

5.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ่สาขาฝาง 224,000 บาท 
5.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว 230,000 บาท 
5.3) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 251,000 บาท 
5.4) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง 218,000 บาท 
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6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม่ (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พยาบาล หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร ทหาร และตํารวจ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 21 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เครือข่าย อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 12 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
1.4 จังหวัดนครราชสีมา 

1) ข้อมูลทั่วไป 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหนึ่งของ 

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลในระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 20,494 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร
2,621,000 คน สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมารับผิดชอบอําเภอเมืองนครราชสีมา 
อําเภอโนนสูง อําเภอโนนไทย อําเภอขามสะแกแสง อําเภอพระทองคํา อําเภอจักราช อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อําเภอปักธงชัย อําเภอครบุรี อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอเสิงสาง อําเภอโชคชัย อําเภอหนองบุญมาก อําเภอบัวใหญ่ 
อําเภอแก้งสนามนาง อําเภอคง อําเภอบ้านเหลื่อม อําเภอบัวลาย และอําเภอสีดา โดยมีสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 2 สาขา ได้แก่ สาขาปากช่อง และสาขาชุมพวง  

1.1) สาขาปากช่อง ดูแลรับผิดชอบ 6 อําเภอ (ข้อมูลจากเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th) 
ได้แก่  

- อําเภอปากช่อง ประชากรทั้งสิ้น 119,857 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล
176 หมู่บา้น 

- อําเภอสีคิ้ว ประชากรทั้งสิ้น 86,057 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล   
158 หมู่บ้าน 

- อําเภอสูงเนิน ประชากรทั้งสิ้น 70,241 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล
108 หมู่บ้าน  
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- อําเภอด่านขุนทด ประชากรทั้งสิ้น 109,185 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 ตําบล
193 หมู่บา้น 

- อําเภอขามทะเลสอ ประชากรทั้งสิ้น 25,467 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล
43 หมู่บ้าน 

- อําเภอกิ่งเทพารักษ์ ประชากรทั้งสิ้น 24,886 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล
50 หมู่บ้าน 

1.2) สาขาชุมพวง ดูแลรับผิดชอบ 7 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอชุมพวง ประชากรทั้งสิ้น 82,623 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตําบล 

131 หมู่บ้าน 
- อําเภอประทาย ประชากรทั้งสิ้น 77,883 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตําบล

145 หมู่บ้าน 
- อําเภอพิมาย ประชากรทั้งสิ้น 129,964 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล

213 หมู่บ้าน 
- อําเภอลําทะเมนชัย ประชากรทั้งสิ้น 32,480 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล

59 หมู่บ้าน 
- อําเภอเมืองยาง ประชากรทั้งสิ้น 28,081 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล

46 หมู่บ้าน 
- อําเภอโนนแดง ประชากรทั้งสิ้น 25,491 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล  

69 หมู่บ้าน 
- อําเภอเวียงห้วยแถลง ประชากรทั้งสิ้น 75,080 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  

10 ตําบล 120 หมู่บ้าน 
2) สถานที่ตั้ง 

2.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง ตั้งอยู่ที่
ที่ว่าการอําเภอปากช่อง ชั้น 3 ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 

2.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง ตั้งอยู่ที่ 
อาคารหอประชุมอําเภอชุมพวง ตําบลชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270 

3) อัตรากําลัง 
3.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง มีบุคลากร

จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้  
o ข้าราชการ       2 คน 
o พนักงานราชการ       3 คน 
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3.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง มีบุคลากร 
จํานวนทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ       3 คน 
o พนักงานราชการ       1 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาแต่ละจังหวัดสาขา มีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยภาพรวม ดังนี้  
- รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว       1 คัน 
- รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ      1 คัน 
- เครื่องสูบน้ํา        1 เครื่อง 
- เครื่องปั่นไฟ        1 เครื่อง 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด 100 นิ้ว    3 ชุด 
- เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 3 ชุด  

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง 251,000 บาท 
5.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง 257,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายธนพล จันทรนิมิ 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สาธารณสุข ครู ทหาร และตํารวจ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 30 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เครือข่าย อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 14 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
1.5 จังหวัดกาญจนบุรี 

1) ข้อมูลทั่วไป 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งของ 

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลในระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 19,483 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 882,146 คน 
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สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบ อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอท่าม่วง 
อําเภอท่ามะกา อําเภอด่านมะขามเตี้ย อําเภอพนมทวน อําเภอบ่อพลอย อําเภอหนองปรือ อําเภอห้วยกระเจา
อําเภอเลาขวัญ อําเภอไทรโยค และอําเภอศรีสวัสดิ์ โดยมีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
1 สาขา คือ สาขาทองผาภูมิ 

สาขาทองผาภูมิ ดูแลรับผิดชอบ 2 อําเภอ (ข้อมูลจากเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th) 
ได้แก่  

- อําเภอทองผาภูมิ ประชากรทั้งสิ้น 63,243 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล
42 หมู่บ้าน 

- อําเภอสังขละบุรี ประชากรทั้งสิ้น 37,262 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล 
19 หมู่บ้าน 

2) สถานที่ตั้ง 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ ตั้งอยู่ที่  

ที่ว่าการอําเภอทองผาภูมิ ชั้น 2 ถนนทองผาภูมิ - บ้านไร่ ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180 
3) อัตรากําลัง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ มีบุคลากรจํานวน
ทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ       3 คน 
o พนักงานราชการ      3 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ  มีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเครื่องจักร ดังนี้ 
- รถยนต์ขนาดเล็ก 2 ตอน      1 คัน 
- เครื่องกําเนิดไฟฟูา       1 เครื่อง 
- ปูายสํานักงาน       1 ปูาย 
- โต๊ะทํางาน       8 ตัว 
- เก้าอ้ี        8 ตัว 
- ตู้เก็บเอกสาร       3 ชุด 
- ตู้เหล็ก        5 ตัว 
- เครื่องถ่ายเอกสาร      1 เครื่อง 
- เครื่องปรับอากาศ      2 เครื่อง 
- เครื่องโทรสาร       1 เครื่อง 
- เครื่องโทรศัพท์       5 เครื่อง 
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- โทรศัพท์เคลื่อนที่      1 เครื่อง 
- เครื่องขยายเสียง      1 ชุด 
- โทรทัศน์       1 เครื่อง 
- กล้องถ่ายรูป       1 กล้อง 
- วิทยุคมนาคม       6 ชุด 
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ      4 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์       2 เครื่อง 
- เครื่องสูบน้ํา       1 เครื่อง 
- โปรเจคเตอร์       1 ตัว 
- จอโปรเจคเตอร์       1 ตัว 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 218,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายณรงค์ รักร้อย 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอปลัดอําเภอ และนักวิชาการ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 28 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 9 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
1.6 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1) ข้อมูลทั่วไป 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของ 

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น เป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลในระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 6,947 ตารางกิโลเมตร และมีจํานวนประชากร
985,203 คน สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ รับผิดชอบอําเภอเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอกมลาไสย อําเภอร่องคํา อําเภอฆ้องชัย อําเภอยางตลาด อําเภอดอนจาน อําเภอสมเด็จ อําเภอหนองกุงศรี
อําเภอท่าคันโท อําเภอห้วยเม็ก อําเภอสามชัย อําเภอคําม่วง และอําเภอสหัสขันธ์ โดยมีสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 1 สาขา คือ สาขากุฉินารายณ์ 
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สาขากุฉินารายณ์ ดูแลรับผิดชอบ 5 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอกุฉินารายณ์ ประชากรทั้งสิ้น 101,441 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  

12 ตําบล 145 หมู่บ้าน 
- อําเภอห้วยผึ้ง ประชากรทั้งสิ้น 30,637 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล 

52 หมู่บ้าน 
- อําเภอเขาวง ประชากรทั้งสิ้น 34,890 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 

71 หมู่บ้าน 
- อําเภอนาคู ประชากรทั้งสิ้น 31,383 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 

54 หมู่บ้าน 
- อําเภอนามน ประชากรทั้งสิ้น 36,084 คนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 

67 หมู่บ้าน 
2) สถานที่ตั้ง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ 129 ถนนภิรมย์ 
ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

3) อัตรากําลัง 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ มีบุคลากร 

จํานวนทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้ 
o ข้าราชการ       3 คน 
o พนักงานราชการ      3 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ มีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเครื่องจักร ดังนี้ 
- รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว       1 คัน 
- รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ      1 คัน 
- เครื่องสูบน้ํา        1 เครื่อง 
- เครื่องปั่นไฟ        1 เครื่อง 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด 100 นิ้ว    3 ชุด 
- เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 3 ชุด  

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ 245,000 บาท 
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6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และนักวิชาการ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 31 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 7 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
1.7 จังหวัดตาก 

1) ข้อมูลทั่วไป 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก เป็นหน่วยงานกํากับดูแล
ในระดับจังหวัด จังหวัดตากมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 16,407 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 618,382 คน สํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก รับผิดชอบอําเภอเมืองตาก อําเภอบ้านตาก อําเภอสามเงา และ
อําเภอวังเจ้า โดยมีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 1 สาขา คือ สาขาแม่สอด 

สาขาแม่สอด ดูแลรับผิดชอบ 5 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอแม่สอด ประชากรทั้งสิ้น 107,024 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล

84 หมู่บ้าน 
- อําเภอแม่ระมาด ประชากรทั้งสิ้น 40,850 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 

55 หมู่บ้าน 
- อําเภอท่าสองยาง ประชากรทั้งสิ้น 61,994 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 

66 หมู่บ้าน 
- อําเภอพบพระ ประชากรทั้งสิ้น 50,859 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 

49 หมู่บ้าน 
- อําเภออุ้มผาง ประชากรทั้งสิ้น 20,800 คนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 

6 หมู่บ้าน 
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2) สถานที่ตั้ง 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ตั้งอยู่ที่ อาคารหอประชุม 

ที่ว่าการอําเภอแม่สอด ถนนประสาทวิถี ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 
3) อัตรากําลัง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น 
3 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ       3 คน 
4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด มีเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเครื่องจักร ดังนี้ 

- รถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู       1 คัน 
- รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว       1 คัน 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 245,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดตาก (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก) 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 4 คน  

6.3) สัมภาษณ์ บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 41 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
1.8 จังหวัดนครสวรรค์ 

1) ข้อมูลทั่วไป 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของ   

กรมปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กําแพงเพชร เป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลในระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 9,548 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1,071,942 คน
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบอําเภอเมืองนครสวรรค์ อําเภอพยุหะคีรี
อําเภอโกรกพระ อําเภอชุมแสง อําเภอบรรพตพิสัย อําเภอเก้าเลี้ยว และอําเภอหนองบัว โดยมีสํานักงาน
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ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 2 สาขา คือ สาขาตากฟูา และสาขาชุมตาบง 
1.1) สาขาตากฟูา ดูแลรับผิดชอบ 4 อําเภอ ได้แก่  

- อําเภอตากฟูา ประชากรทั้งสิ้น 41,033 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 
76 หมู่บ้าน 

- อําเภอไพศาลี ประชากรทั้งสิ้น 71,568 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตําบล 
101 หมู่บ้าน 

- อําเภอตาคลี ประชากรทั้งสิ้น 150,132 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล 
128 หมู่บ้าน 

- อําเภอท่าตะโก ประชากรทั้งสิ้น 67,642 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล
110 หมู่บ้าน 

1.2) สาขาชุมตาบง ดูแลรับผิดชอบ 4 อําเภอ ได้แก่ 
- อําเภอลาดยาว ประชากรทั้งสิ้น 78,230 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล

149 หมู่บ้าน 
- อําเภอแม่เปิน ประชากรทั้งสิ้น 20,859 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ตําบล 

24 หมู่บ้าน 
- อําเภอแม่วงก์ ประชากรทั้งสิ้น 53,296 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล 

66 หมู่บ้าน 
- อําเภอชุมตาบง ประชากรทั้งสิ้น 19,121 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตําบล 

23 หมู่บ้าน 
2) สถานที่ตั้ง 

2.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟูา ตั้งอยู่ที่อาคาร
ที่ว่าการอําเภอตากฟูา (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลตากฟูา อําเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 60190 

2.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง ตั้งอยู่ที่  
ที่ว่าการอําเภอชุมตาบง ชั้น 2 ถนนหนองจิกรี - ถนนสุด ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 

3) อัตรากําลัง 
3.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟูา มีบุคลากร

จํานวนทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้ 
o ข้าราชการ       3 คน 
o พนักงานราชการ      3 คน 
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3.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง มีบุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ       2 คน 
o พนักงานราชการ       3 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
4.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟูา มีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเครื่องจักร ดังนี้ 
- รถยนต์กระบะ 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ    1 คัน 
- รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ขับเคลื่อน 4 ล้อ   1 คัน 
- วิทยุสื่อสาร (มือถือ)     4 เครื่อง 
- เครื่องปั่นไฟขนาดเล็ก     1 เครื่อง 
- เครื่องสูบน้ําหาบหามขนาดเล็ก    1 เครื่อง 

4.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง มีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเครื่องจักร ดังนี้ 

- รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว      1 คัน 
- รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ     1 คัน 
- เครื่องสูบน้ํา       1 เครื่อง 
- เครื่องปั่นไฟ       1 เครื่อง 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด 100 นิ้ว   3 ชุด 
- เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 3 ชุด  

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตากฟูา 230,000 บาท 
5.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ สาขาชุมตาบง 230,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และนักวิชาการ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 40 คน  
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6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 9 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
1.9 จังหวัดน่าน 

1) ข้อมูลทั่วไป 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เป็นหน่วยงานกํากับดูแลในระดับจังหวัด
จังหวัดน่านมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 11,472.076 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 476,612 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน: 
สํานักบริหารการทะเบียน กรมปกครอง) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านรับผิดชอบ
อําเภอเมืองน่าน อําเภอภูเพียง อําเภอบ้านหลวง อําเภอสันติสุข อําเภอบ่อเกลือ และอําเภอแม่จริม โดยสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามี 2 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงกลาง และสาขานาน้อย 

1.1) สาขาเชียงกลาง ดูแลรับผิดชอบ 6 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอท่าวังผา ประชากรทั้งสิ้น 50,992 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล 

91 หมู่บ้าน 
- อําเภอปัว ประชากรทั้งสิ้น 64,457 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล 

105 หมู่บ้าน 
- อําเภอเชียงกลาง ประชากรทั้งสิ้น 28,062 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 

60 หมู่บ้าน 
- อําเภอทุ่งช้าง ประชากรทั้งสิ้น 18,363 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล 

40 หมู่บ้าน 
- อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ประชากรทั้งสิ้น 9,387 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

2 ตําบล 22 หมู่บ้าน 
- อําเภอสองแคว ประชากรทั้งสิ้น 11,860 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล 

5 หมู่บ้าน 
1.2) สาขานาน้อย ดูแลรับผิดชอบ 3 อําเภอ ได้แก่ 

- อําเภอเวียงสา ประชากรทั้งสิ้น 70,695 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 ตําบล 
127 หมู่บ้าน 

- อําเภอนาน้อย ประชากรทั้งสิ้น 32,681 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 
68 หมู่บ้าน 

- อําเภอนาหมื่น ประชากรทั้งสิ้น 14,700 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล 
48 หมู่บ้าน 
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2) สถานที่ตั้ง 
2.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลางตั้งอยู่ที่ 

ที่ว่าการอําเภอเชียงกลาง ชั้น 2 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 
2.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย ตั้งอยู่ที่ 

ที่ว่าการอําเภอนาน้อย ถนนเจ้าฟูา หมู่ 1 ตําบลนาน้อย อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150 
3) อัตรากําลัง 

3.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง มีบุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ      5 คน 
o พนักงานราชการ      2 คน 

3.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย มีบุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ      3 คน 
o พนักงานราชการ      2 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน แต่ละจังหวัดสาขา มีเครื่องมือ อุปกรณ์ 

และเครื่องจักร โดยภาพรวม ดังนี้ 
- รถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ     1 คัน 
- รถกู้ภัยขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย    1 คัน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ     3 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา     2 เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร      1 เครื่อง 
- เครื่องโทรสาร       1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์       2 เครื่อง 
- เครื่องขยายเสียงลําโพงกระจายเสียง    1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพ LCD โปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ   1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพ Visualizer โปรเจ็คเตอร์    1 ชุด 
- กล้องถ่ายภาพวิดีโอพร้อมอุปกรณ์    1 ชุด 
- โทรทัศน์       1 เครื่อง 
- อุปกรณ์เครื่องเสียงประชุมทางไกล    1 ชุด 
- เครื่องสูบน้ําขนาด 3 นิ้ว      1 เครื่อง 
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- เครื่องวิทยุสื่อสาร 5 วัตต์     7 เครื่อง 
- เครื่องวิทยุสื่อสาร 10 วัตต์     1 เครื่อง 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง 251,000 บาท 
5.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย 224,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์  
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สาธารณสุขจังหวัด เกษตรอําเภอ ปศุสัตว์อําเภอ ประมงอําเภอ ทหาร ตํารวจ และ
ผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 13 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 37 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
1.10 จังหวัดพิษณุโลก 

1) ข้อมูลทั่วไป 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานหนึ่งของ 

กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก เป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลในระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ทั้งสิ้น 10,815.8 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร
853,575 คน (ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน: สํานักบริหารการทะเบียน กรมปกครอง) สํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกรับผิดชอบอําเภอเมืองพิษณุโลก อําเภอวังทอง อําเภอบางระกํา 
อําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ์ อําเภอเนินมะปราง และอําเภอบางกระทุ่ม โดยสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามี 1 สาขา ได้แก่ สาขานครไทย  

สาขานครไทย ดูแลรับผิดชอบ 2 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอนครไทย ประชากรทั้งสิ้น 87,976 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตําบล

145 หมู่บ้าน 
- อําเภอชาติตระการ ประชากรทั้งสิ้น 39,759 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 

72 หมู่บ้าน 
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2) สถานที่ตั้ง 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทยตั้งอยู่ที่ 

ที่ว่าการอําเภอนครไทย ถนนอุดรดําริห์ ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 
3) อัตรากําลัง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย มีบุคลากร
จํานวนทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ      5 คน 
o พนักงานราชการ      2 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย มีเครื่องมือ อุปกรณ์ 

และเครื่องจักร โดยเฉลี่ยดังนี้ 
- รถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ     1 คัน 
- รถกู้ภัยขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย    1 คัน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ     3 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา     2 เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร      1 เครื่อง 
- เครื่องโทรสาร       1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์       2 เครื่อง 
- เครื่องขยายเสียงลําโพงกระจายเสียง    1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพ LCD โปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ   1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพ Visualizer โปรเจ็คเตอร์    1 ชุด 
- กล้องถ่ายภาพวิดีโอพร้อมอุปกรณ์    1 ชุด 
- โทรทัศน์       1 เครื่อง 
- อุปกรณ์เครื่องเสียงประชุมทางไกล    1 ชุด 
- เครื่องสูบน้ําขนาด 3 นิ้ว      1 เครื่อง 
- เครื่องวิทยุสื่อสาร 5 วัตต์     7 เครื่อง 
- เครื่องวิทยุสื่อสาร 10 วัตต์     1 เครื่อง 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 218,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
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6.1) สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า   
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สาธารณสุขจังหวัด เกษตรอําเภอ ปศุสัตว์อําเภอ ประมงอําเภอ ทหาร ตํารวจ และ
ผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 29 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนผู้เข้ารับ
การสัมภาษณ์ 4 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
1.11 จังหวัดล าปาง 

1) ข้อมูลทั่วไป 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง เป็นหน่วยงานกํากับดูแลในระดับจังหวัด
จังหวัดลําปางมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 12,533.961 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 369,033 คน (ข้อมูลจากระบบสถิติ
ทางการทะเบียน : สํานักบริหารการทะเบียน กรมปกครอง) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
รับผิดชอบอําเภอเมืองลําปาง อําเภอแม่เมาะ อําเภอแม่ทะ อําเภอห้างฉัตร อําเภอเกาะคา และอําเภองาว  
โดยมีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 2 สาขา ได้แก่ สาขาวังเหนือ และสาขาเถิน 

1.1) สาขาวังเหนือ ดูแลรับผิดชอบ 3 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอวังเหนือ ประชากรทั้งสิ้น 44,303 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตําบล 

80 หมู่บ้าน 
- อําเภอแจ้ห่ม ประชากรทั้งสิ้น 40,640 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 

64 หมู่บ้าน 
- อําเภอเมืองปาน ประชากรทั้งสิ้น 33,718 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 

56 หมู่บ้าน 
1.2) สาขาเถิน ดูแลรับผิดชอบ 4 อําเภอ ได้แก่ 

- อําเภอเถิน ประชากรทั้งสิ้น 34,843 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตําบล
81 หมู่บ้าน 

- อําเภอแม่พริก ประชากรทั้งสิ้น 9,621คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล 
24 หมู่บ้าน 

- อําเภอสบปราบ ประชากรทั้งสิ้น 21,798คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล 
29 หมู่บ้าน 
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- อําเภอเสริมงาม ประชากรทั้งสิ้น 22,852 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล 
35 หมู่บ้าน 

2) สถานที่ตั้ง 
2.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง สาขาวังเหนือตั้งอยู่ที่ 

เลขที่ 360 หมู่ที่ 4 ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 52140 
2.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง สาขาเถิน ตั ้งอยู ่ที่

สวนสาธารณะเมืองเถิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
52160 

3) อัตรากําลัง 
3.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง สาขาวังเหนือ มีบุคลากรจํานวน

ทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้ 
o ข้าราชการ      2 คน 
o พนักงานราชการ      3 คน 
o ลูกจ้างประจํา       1  คน 

3.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง สาขาเถิน มีบุคลากรจํานวน
ทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ      2 คน 
o พนักงานราชการ      3 คน 
o ลูกจ้างประจํา       1  คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปางแต่ละจังหวัดสาขา มีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยภาพรวม ดังนี้ 
- รถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ     1 คัน 
- รถกู้ภัยขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย    1 คัน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ     3 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา     2 เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร      1 เครื่อง 
- เครื่องโทรสาร       1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์       2 เครื่อง 
- เครื่องขยายเสียงลําโพงกระจายเสียง    1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพ LCD โปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ   1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพ Visualizer โปรเจ็คเตอร์    1 ชุด 
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- กล้องถ่ายภาพวิดีโอพร้อมอุปกรณ์    1 ชุด 
- โทรทัศน์       1 เครื่อง 
- อุปกรณ์เครื่องเสียงประชุมทางไกล    1 ชุด 
- เครื่องสูบน้ําขนาด 3 นิ้ว      1 เครื่อง 
- เครื่องวิทยุสื่อสาร 5 วัตต์     7 เครื่อง 
- เครื่องวิทยุสื่อสาร 10 วัตต์     1 เครื่อง 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง สาขาวังเหนือ 224,000 บาท 
5.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง สาขาเถิน 230,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สาธารณสุขจังหวัด เกษตรอําเภอ ปศุสัตว์อําเภอ ประมงอําเภอ ทหาร ตํารวจ และ
ผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 29 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 14 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
1.12 จังหวัดเลย 

1) ข้อมูลทั่วไป 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี เป็นหน่วยงานกํากับดูแล
ในระดับจังหวัด จังหวัดเลยมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 11,425 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 630,731 คน สํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย รับผิดชอบ อําเภอเมืองเลย อําเภอนาด้วง อําเภอเชียงคาน 
อําเภอปากชม อําเภอท่าลี่ อําเภอวังสะพุง อําเภอภูกระดึง อําเภอภูหลวง อําเภอผาขาว อําเภอเอราวัณ 
และอําเภอหนองหิน โดยมีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 1 สาขา คือ สาขาด่านซ้าย 

สาขาด่านซ้าย ดูแลรับผิดชอบ 3 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอด่านซ้าย ประชากรทั้งสิ้น 51,174 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล 

97 หมู่บ้าน 
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- อําเภอภูเรือ ประชากรทั้งสิ้น 21,761 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 47 หมู่บ้าน 
- อําเภอนาแห้ว ประชากรทั้งสิ้น 11,438 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 34 หมู่บ้าน 

2) สถานที่ตั้ง 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอําเภอ

ด่านซ้าย (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนแก้วอาสา ตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
3) อัตรากําลัง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย มีบุคลากรจํานวน
ทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ       3 คน 
o พนักงานราชการ      4 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้ายมีเครื่องมือ อุปกรณ์ 

และเครื่องจักร ดังนี้ 
- รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว       1 คัน 
- รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ      1 คัน 
- เครื่องสูบน้ํา        1 เครื่อง 
- เครื่องปั่นไฟ        1 เครื่อง 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด 100 นิ้ว    3 ชุด 
- เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 3 ชุด  

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย 224,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และนักวิชาการ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 22 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 7 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
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1.13 จังหวัดศรีสะเกษ 
1) ข้อมูลทั่วไป 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกํากับดูแล
ในระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 8,840 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 1,468,798 คน สํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ อําเภอกันทรารมย์ 
อําเภอยางชุมน้อย อําเภอพยุห์ อําเภอน้ําเกลี้ยง อําเภอราศีไศล อํา เภอศิลาลาด อําเภอบึงบูรพ์ 
อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อําเภอเมืองจันทร์ อําเภอห้วยทับทัน อําเภออุทุมพรพิสัย อําเภอโนนคูณ 
อําเภอปรางค์กู่ และอําเภอวังหิน โดยมีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 1 สาขา คือ 
สาขากันทรลักษ์ 

สาขากันทรลักษ์ ดูแลรับผิดชอบ 7 อําเภอ (ข้อมูลจากเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th) 
ได้แก่  

- อําเภอกันทรลักษ์ ประชากรทั้งสิ้น 182,010 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 ตําบล
239 หมู่บ้าน 

- อําเภอเบญจลักษ์ ประชากรทั้งสิ้น 37,516 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 
63 หมู่บ้าน 

- อําเภอศรีรัตนะ ประชากรทั้งสิ้น 48,233 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 
82 หมู่บ้าน 

- อําเภอขุนหาญ ประชากรทั้งสิ้น 69,432 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล
119 หมู่บ้าน 

- อําเภอภูสิงห์ ประชากรทั้งสิ้น 53,694 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 
79 หมู่บ้าน 

- อําเภอไพรบึง ประชากรทั้งสิ้น 37,384 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 
78 หมู่บ้าน 

- อําเภอขุขันธ์ ประชากรทั้งสิ้น 145,853 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 22 ตําบล
249 หมู่บ้าน 

2) สถานที่ตั้ง 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ตั้งอยู่ที่    

เลขที่ 58 หมู่ 5 ถนนอนันตภักดี ตําบลน้ําอ้อม อําเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33100 
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3) อัตรากําลัง 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ มีบุคลากร

จํานวนทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้ 
o ข้าราชการ       3 คน 
o พนักงานราชการ      4 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ มีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเครื่องจักร ดังนี้ 
- รถบรรทุกเล็ก 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ     1 คัน 
- รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว      1 คัน 
- เครื่องปั่นไฟขนาด 3.0 kva     1 เครื่อง 
- เครื่องสูบน้ําขนาด 3.6 hp     1 เครื่อง 
- เรือท้องแบน       3 ลํา 
- เรือพลาสติกขนาด 2 ที่นั่ง     28 ลํา 
- เลื่อยยนต์       1 เครื่อง 
- เครื่องยนต์เรือ 40 แรงม้า      3 เครื่อง 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 257,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และนักวิชาการ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 33 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 7 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
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1.14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1) ข้อมูลทั่วไป 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงาน
กํากับดูแลในระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 12,892 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร  
1,046,772 คน สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
อําเภอพุนพิน อําเภอบ้านนาเดิม อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอบ้านนาสาร อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอดอนสัก 
และอําเภอบ้านตาขุน โดยมีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 3 สาขา ได้แก่ สาขาท่าชนะ 
สาขาเกาะสมุย และสาขาพระแสง 

1.1) สาขาท่าชนะ ดูแลรับผิดชอบ 4 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอท่าชนะ ประชากรทั้งสิ้น 54,243 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล

82 หมู่บ้าน 
- อําเภอไชยา ประชากรทั้งสิ้น 50,539 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตําบล 

54 หมู่บ้าน 
- อําเภอท่าฉาง ประชากรทั้งสิ้น 33,395 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 

46 หมู่บ้าน 
- อําเภอวิภาวดี ประชากรทั้งสิ้น 15,225 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตําบล  

31 หมู่บ้าน 
1.2) สาขาเกาะสมุย ดูแลรับผิดชอบ 2 อําเภอ ได้แก่ 

- อําเภอเกาะสมุย ประชากรทั้งสิ้น 62,592 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล
39 หมู่บ้าน 

- อําเภอเกาะพะงัน ประชากรทั้งสิ้น 16,433 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล 
17 หมู่บ้าน 

1.3) สาขาพระแสง ดูแลรับผิดชอบ 5 อําเภอ ได้แก่ 
- อําเภอพระแสง ประชากรทั้งสิ้น 68,439 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 

66 หมู่บ้าน 
- อําเภอชัยบุรี ประชากรทั้งสิ้น 27,390 คน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล  

37 หมู่บ้าน  
- อําเภอเวียงสระ ประชากรทั้งสิ้น 61,206 คน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 

64 หมู่บ้าน 
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- อําเภอเคียนซา ประชากรทั้งสิ้น 48,080 คน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล  
44 หมู่บ้าน 

- อําเภอพนม ประชากรทั้งสิ้น 38,232 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล 
56 หมู่บ้าน 

2) สถานที่ตั้ง 
2.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะตั้งอยู่ที่ 

หมู่ที่ 4 ตําบลท่าชนะ อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 
2.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ตั้งอยู่ที่

อาคารหอประชุมกาญจนาภิเษก หน้าท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ถนนชายทะเล หมู่ที่ 5 ตําบลอ่างทอง อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 

2.3) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสงตั้งอยู่ที่
เลขที่ 328/8 หมู่ที่ 1 ตําบลอิปัน อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 

3) อัตรากําลัง 
3.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ มีบุคลากร 

จํานวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้ 
o ข้าราชการ      1 คน 
o พนักงานราชการ      5 คน 
o ลูกจ้างประจําวัน      2 คน 

3.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย มีบุคลากร 
จํานวนทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ      1 คน 
o พนักงานราชการ      6 คน 

3.3) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง มีบุคลากร 
จํานวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ      2 คน 
o พนักงานราชการ      5 คน 
o ลูกจ้างประจําวัน      1 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ละจังหวัดสาขา มีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยภาพรวม ดังนี้ 
- รถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ     1 คัน 
- รถกู้ภัยขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย    1 คัน 



รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

112 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ     3 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา     2 เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร      1 เครื่อง 
- เครื่องโทรสาร       1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์       2 เครื่อง 
- เครื่องขยายเสียง      1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพ LCD โปรเจ็คเตอร์ พร้อมจอ   1 ชุด 
- โทรทัศน์       1 เครื่อง 
- อุปกรณ์เครื่องเสียงประชุมทางไกล    1 ชุด 
- เครื่องสูบน้ําขนาด 3 นิ้ว      1 เครื่อง 
- เครื่องวิทยุสื่อสาร 5 วัตต์     7 เครื่อง 
- เครื่องวิทยุสื่อสาร 10 วัตต์     1 เครื่อง 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ 230,000 บาท 
5.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 218,000 บาท 
5.3) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง  245,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวงศศิริ พรหมชนะ  
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สาธารณสุขจังหวัด เกษตรอําเภอ ปศุสัตว์อําเภอ ประมงอําเภอ ทหาร ตํารวจ และ
ผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 20 คน  

6.3) สัมภาษณ์ บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 10 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
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1.15 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1) ข้อมูลทั่วไป 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานหนึ่งของ     
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี  
เป็นหน่วยงานกํากับดูแลในระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 9,942 ตารางกิโลเมตร  
และมีประชากร 1,500,000 คน สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับผิดชอบอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอพระพรหม อําเภอลานสกา อําเภอชะอวด อําเภอปากพนัง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร และอําเภอจุฬาภรณ์ โดยมีสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 3 สาขา ได้แก่ สาขาสิชล สาขาพิปูน และสาขาทุ่งใหญ่ 

1.1) สาขาสิชล ดูแลรับผิดชอบ 4 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอสิชล ประชากรทั้งสิ้น 87,802 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตําบล 

106 หมู่บ้าน 
- อําเภอขนอม ประชากรทั้งสิ้น 30,022 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล 

34 หมู่บ้าน 
- อําเภอนบพิตํา ประชากรทั้งสิ้น 32,882 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล

35 หมู่บ้าน  
- อําเภอท่าศาลา ประชากรทั้งสิ้น 111,879 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล

110 หมู่บ้าน 
1.2) สาขาพิปูน ดูแลรับผิดชอบ 5 อําเภอ ได้แก่  

- อําเภอพิปูน ประชากรทั้งสิ้น 29,307 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล 
43 หมู่บ้าน 

- อําเภอฉวาง ประชากรทั้งสิ้น 67,380 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล 
84 หมู่บ้าน 

- อําเภอถ้ําพรรณรา ประชากรทั้งสิ้น 19,121 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล
29 หมู่บ้าน 

- อําเภอช้างกลาง ประชากรทั้งสิ้น 30,064 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล
36 หมู่บ้าน 

- อําเภอพรหมคีรี ประชากรทั้งสิ้น 37,363 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตําบล
39 หมู่บ้าน 
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1.3) สาขาทุ่งใหญ่ ดูแลรับผิดชอบ 5 อําเภอ ได้แก่ 
- อําเภอทุ่งใหญ่ ประชากรทั้งสิ้น 73,662 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 

63 หมู่บ้าน 
- อําเภอทุ่งสง ประชากรทั้งสิ้น 151,174 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตําบล

124 หมู่บ้าน 
- อําเภอบางขัน ประชากรทั้งสิ้น 46,474 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล  

60 หมู่บ้าน 
- อําเภอนาบอน ประชากรทั้งสิ้น 27,001คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตําบล  

34 หมู่บ้าน 
- อําเภอร่อนพิบูลย์ ประชากรทั้งสิ้น 83,537 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตําบล

57 หมู่บ้าน  
2) สถานที่ตั้ง 

2.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล ตั้งอยู่ที่ 
อาคารชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 

2.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน 
ตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอําเภอพิปูน (หลังเก่า) เลขที่ 109/47 ถนนจันดี – พิปูน หมู่ที่ 1 ตําบลพิปูน อําเภอพิปูน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 

2.3) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 
ที่ว่าการอําเภอทุ่งใหญ่ ตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 

3) อัตรากําลัง 
3.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล มีบุคลากร 

จํานวนทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้ 
o ข้าราชการ       5 คน 
o ลูกจ้างประจํา      1 คน 
o พนักงานราชการ       3 คน 

3.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน มีบุคลากร 
จํานวนทั้งสิ้น 7 อัตรา ดังนี้ 

o ข้าราชการ       5 คน 
o ลูกจ้างประจํา      1 คน 
o พนักงานราชการ      1 คน 
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3.3) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ มีบุคลากร 
จํานวนทั้งสิ้น 7 อัตรา ดังนี้ 

o ข้าราชการ       5 คน 
o ลูกจ้างประจํา       1 คน 
o พนักงานราชการ       1 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ละจังหวัดสาขา มีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยเฉลี่ยดังนี้ 
- รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว       1 คัน 
- รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ      1 คัน 
- เครื่องสูบน้ํา        1 เครื่อง 
- เครื่องปั่นไฟ        1 เครื่อง 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด 100 นิ้ว    3 ชุด 
- เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 3 ชุด  

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล 230,000 บาท 
5.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน 245,000 บาท 
5.3) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ 245,000 บาท 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถามดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายดนัย เจียมวิเศษสุข 
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พยาบาล หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร ทหาร และตํารวจ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม 
จํานวน 31 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 14 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน 30 ฉบับ 
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1.16 จังหวัดสงขลา 
1) ข้อมูลทั่วไป 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย มีศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เป็นหน่วยงานกํากับดูแล 
ในระดับจังหวัด จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 7,394 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1,400,000 คน และ
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลารับผิดชอบ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอหาดใหญ่ อําเภอรัตภูมิ
อําเภอบางกล่ํา อําเภอควนเนียง อําเภอนาหม่อน อําเภอสะเดา และอําเภอคลองหอยโข่ง โดยมีสํานักงาน
ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 2 สาขา ได้แก่ สาขาระโนด และสาขาเทพา 

1.1) สาขาระโนด ดูแลรับผิดชอบ 4 อําเภอ ได้แก่  
- อําเภอระโนด ประชากรทั้งสิ้น 66,701 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตําบล

72 หมู่บ้าน 
- อําเภอสิงหนคร ประชากรทั้งสิ้น 82,349 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตําบล

77 หมู่บ้าน 
- อําเภอสทิงพระ ประชากรทั้งสิ้น 48,532 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตําบล

79 หมู่บ้าน 
- อําเภอกระแสสินธุ์ประชากรทั้งสิ้น 15,364 คน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตําบล

22 หมู่บ้าน  
1.2) สาขาเทพา ดูแลรับผิดชอบ 4 อําเภอ ได้แก่ 

- อําเภอเทพา ประชากรทั้งสิ้น 76,075 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 
67 หมู่บ้าน 

- อําเภอจะนะ ประชากรทั้งสิ้น 101,162 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 ตําบล
139 หมู่บ้าน 

- อําเภอสะบ้าย้อย ประชากรทั้งสิ้น 75,534 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตําบล
62 หมู่บ้าน 

- อําเภอนาทวี ประชากรทั้งสิ้น 67,799 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ตําบล 
92 หมู่บ้าน 

2) สถานที่ตั้ง 
2.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด ตั้งอยู่ที่ ถนนชายวารี 

ตําบลระโนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 
2.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา ตั้งอยู่ที่    

อาคารกองการศึกษา ชั้น 1 เทศบาลตําบลเทพา ถนนเทพา - ปากน้ํา ตําบลเทพา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
90150 
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3) อัตรากําลัง 
3.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด มีบุคลากร 

จํานวนทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้ 
o นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  1 คน 
o ฝุายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย    5 คน 
o ฝุายปูองกันสาธารณภัย     4 คน 

3.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา มีบุคลากร 
จํานวนทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้ 

o ข้าราชการ      5 คน 
o ลูกจ้างประจํา      1 คน 
o พนักงานราชการ      3 คน 

4) เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาแต่ละจังหวัดสาขา มีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยภาพรวม ดังนี้ 
- เครื่องขยายเสียง       3 เครื่อง 
- ลําโพงฮอร์น        6 ตัว 
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย       3 ชุด 
- เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลล์ในกระแสโลหิตพร้อมเครื่องพิมพ์  2 เครือ่ง  
- กรวยจราจรคาดแถบสะท้อนแสง ขนาด 80 ซม.    72 ชิ้น 
- แผงกั้นจราจร 1 เมตร ไม่มีล้อ      16 อัน  
- กระบอกไฟกระพริบ 2 จังหวะ      16 อัน  
- เสื้อก๊ักสะท้อนแสง คาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ    72 ตัว  
- ไฟฉายสปอร์ตไลท์       16 อัน  
- ตลับสายวัดความยาวบนท้องถนน     1 อัน 
- ปูายสามเหลี่ยมหยุดตรวจพร้อมแบตเตอรี่    2 อัน  
- กรวยจราจรระบบไฟกระพริบและรางชาร์ต ขนาด 70 ซม.  20  ชิ้น 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาด 100 นิ้ว     2 ชุด  
- เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 2 ชุด 

5) เงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด 230,000 บาท 
5.2) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา 230,000 บาท 
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6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ดังนี้ 
6.1) สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเอกรัฐ หลีเส็น  
6.2) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน และหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือผู้แทนที่เคยปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เช่น 
นายอําเภอ ปลัดอําเภอ พยาบาล ทหาร และตํารวจ เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 26 คน  

6.3) สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย 
อาสาสมัคร ผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชน จํานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 6 คน 

6.4) แบบสอบถามผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 30 ฉบับ 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

119 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
พิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และแบบสอบถาม ผลการดําเนินงานทั้ง 4 มิติ 

ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
และมิติด้านการพัฒนาองค์กร มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง 
มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ด้านประสิทธิผล 
ตามพันธกิจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07) รายละเอียดแสดงในตาราง 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิผลตามพันธกิจ  

ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลตาม 
พันธกิจของส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สดุ 

ค่าเฉลี่ย 

ด้านงานประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
1. ให้คําแนะนําด้านสาธารณภัย

เบื้องต้น 
34.29 54.86 10.29 0.00 0.57 4.22 

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของ
สํานักงานฯ 

28.00 54.86 16.00 1.14 0.00 4.10 

3. ให้ข้อมูลสถานการณ์ของสาธารณภัย 38.86 44.57 14.86 1.14 0.57 4.20 
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ

ถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณภัย 
36.21 49.43 12.64 1.72 0.00 4.20 

5. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม   
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

34.29 49.71 12.57 2.86 0.57 4.14 

6. การสร้างความตระหนักและ
จิตสํานึกเก่ียวกับการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

31.43 54.29 12.57 1.71 0.00 4.15 

7. การเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน    
ในการสร้างเครือข่ายปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

36.00 48.57 12.00 3.43 0.00 4.17 

รวมค่าเฉลี่ยด้านงานประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 4.17 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิผลตามพันธกิจ(ต่อ) 
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลตาม 
พันธกิจของส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

ด้านการบริการ 
8. ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์

ผู้ประสบภัยอย่างท่ัวถึง 
32.57 52.00 11.43 3.43 0.57 4.13 

9. ฟ้ืนฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่
สภาพปกติโดยเร็ว 

25.71 44.57 25.71 4.00 0.00 3.92 

10. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นธรรม 34.48 54.60 10.34 0.57 0.00 4.23 
11. การจัดหาทรัพยากร 

ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
27.33 45.93 23.84 2.91 0.00 3.98 

12. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการจัดการสาธารณภัย 

42.29 48.00 8.57 1.14 0.00 4.31 

13. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว 41.04 47.40 9.83 0.58 1.16 4.27 
14. เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อ 

ความต้องการ 
12.00 36.00 24.00 17.14 10.86 3.21 

15. การเฝูาระวังและเตือนภัยถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ 

28.90 56.65 13.87 0.58 0.00 4.14 

16. การรับบริจาคเงินและสิ่งของ 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 

10.34 35.06 31.61 11.49 11.49 3.21 

17. ข้อมูลข่าวสารบนเวบ็ไซต์ของ
สํานักงานฯ ตรงกับความต้องการ 

21.84 50.57 21.26 5.17 1.15 3.87 

รวมค่าเฉลี่ยด้านการบริการ 3.93 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยประสิทธิผลตามพันธกิจ (ต่อ) 
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลตาม 
พันธกิจของส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก 
18. สถานที่ตั้งของสํานักงานฯ สะดวก  

ในการติดต่อเพ่ือเข้ารับบริการ 
37.93 40.23 19.54 2.30 0.00 4.14 

19. ความเหมาะสมของการจัดพื้นที่
ภายในสํานักงานฯ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

18.97 52.87 25.86 2.30 0.00 3.89 

รวมค่าเฉลี่ยด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก 4.01 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
20. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความสุภาพ 

เป็นมิตร และเต็มใจให้บริการ 
48.85 43.68 7.47 0.00 0.00 4.41 

21. การให้บริการสะดวกและรวดเร็ว 43.68 46.55 9.77 0.00 0.00 4.34 
รวมค่าเฉลี่ยด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.38 

ประสิทธิผลตามพันธกิจ 4.07 
 

เมื่อพิจารณาผลการดําเนินการตามพันธกิจของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
มีประสิทธิผลตามพันธกิจในแต่ละด้าน พบว่า การดําเนินงานมีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก    
เรียงตามลําดับจากมากถึงปานกลาง ได้ดังนี้  

ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38) พบว่า เจ้าหน้าที่ 
บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และเต็มใจให้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.41) และการให้บริการที่สะดวก  
และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย = 4.34)  

ด้านงานประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิผลอยู่ ในระดับมาก       
(ค่าเฉลี่ย = 4.17) เรียงลําดับกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจจากมากถึงน้อย ได้ดังนี้ การให้คําแนะนํา
ด้านสาธารณภัยเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย = 4.22) การให้ข้อมูลสถานการณ์ของสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.20)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.20) การเตรียมความพร้อม
ให้กับชุมชนในการสร้างเครือข่ายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.17) การสร้างความตระหนัก
และจิตสํานึกเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.15) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.14) และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของสํานักงานฯ
(ค่าเฉลี่ย = 4.10) 
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ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.01) กล่าวคือ
สถานที่ตั้งของสํานักงานฯ สะดวกในการติดต่อเพ่ือเข้ารับบริการ (ค่าเฉลี่ย = 4.14) อย่างไรก็ดี ความพึงพอใจ 
ต่อความเหมาะสมของการจัดพ้ืนที่ภายในสํานักงานฯ และสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 3.89) 

ด้านการให้บริการมีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.93) เมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการ
สาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.31) มีการให้บริการด้วยความรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย = 4.27) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย     
อย่างเป็นธรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.23) การเฝูาระวังและการเตือนภัยถูกต้อง และน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย = 4.14) และ 
ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง (ค่าเฉลี่ย = 4.13) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง 5 ข้อ ได้แก่ การจัดหาทรัพยากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ค่าเฉลี่ย = 3.98) การฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว (ค่าเฉลี่ย = 3.92) การให้ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาตรงความต้องการ (ค่าเฉลี่ย = 3.87) เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อความต้องการ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.21) และการรับบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือประชาชน (ค่าเฉลี่ย = 3.21) 

2.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้ประสบภัย ประชาชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น พบว่า ผลการดําเนินงาน
ด้านคุณภาพการให้บริการของสํานักงานฯ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) รายละเอียดแสดงในตาราง 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

ความคิดเห็นต่อการให้บริการ 
ของส านักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสาขา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสาขา 

42.53 45.40 11.49 0.57 0.00 4.30 

คุณภาพการให้บริการ 4.30 
 
จากตารางข้างต้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด สูงถึงร้อยละ 87.93 
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2.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
จากการสอบถามความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อย และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในภารกิจตามการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 16 จังหวัด กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติราชการด้านการปูองกันสาธารณภัย ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการเผชิญเหตุ และด้านการฟ้ืนฟู 
และการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพที่ IOC = 0.81 (ร้อยละ 81) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก (ตารางประเมิน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการในภารกิจตามการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย) 

2.4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา พบว่า ทุกจังหวัดสาขาให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร และศักยภาพขององค์กรอย่างสม่ําเสมอ
และต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านสําคัญ 
ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม  

1) การพัฒนาบุคลากรผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนกลาง และทางจังหวัด
สนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติเฉพาะด้านให้กับเจ้าหน้าที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ และเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่  
ให้มีขีดความสามารถ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวอย่างการอบรมและการสัมมนา ดังนี้ 

o การอบรมจากวิทยากร เช่น หลักสูตรพนักงานดับเพลิง และการอบรมการกู้ภัยในพ้ืนที่ปุา 
ภูเขา เป็นต้น 

o การประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ การประชุมสัมมนาเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด การประชุมนโยบายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี การสัมมนา
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟปุา การพัฒนาศักยภาพการฝึกซ้อมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โครงการพัฒนาระบบข้อมูล และเสริมสร้างเครือข่ายปูองกันและลดอุบัติเหตุจังหวัด เป็นต้น 

2) การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่าบุคลากร 
ในสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัดสาขามีความรู้ความสามารถในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ บุคลากรฝึกซ้อม และฝึ กปฏิบัติ
ภายในหน่วยงาน และร่วมกับภาคีเครือข่ายอยู่อย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งเป็นวิทยากรหน่วยงานในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนอยู่อย่างสม่ําเสมอส่งผลให้มีขีดความสามารถ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
บริหารจัดการ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ เกิดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
ตัวอย่างการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และการปฏิบัติการ ได้แก่ 
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o การปฏิบัติงาน บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหลายสาขา สามารถนําความรู้และทักษะ
ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการสาธารณภัย ได้แก่ 1) การทําแผนที่เสี่ยงภัย ทําให้ทราบปัญหาของภัยที่เกิดซ้ําซาก
สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 2) การทําฐานข้อมูลและแผนที่เครื่องมือเครื่องจักร 
เจ้าหน้าที่ในสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทําให้ทราบข้อมูลนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ 
สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

o การฝึกซ้อม ได้แก่ การฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ การฝึก
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise: C - MEX15) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 

(Table Top Exercise : TTX) และการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) การช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติภัยด้านสารเคมีจากอุบัติเหตุทางถนน การฝึกซ้อมแผนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอ จังหวัด และศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางถนน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา และการซ้อมแผนอุทกภัย น้ําปุาไหลหลาก 

o การเป็นวิทยากร ได้แก่ การฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/การปูองกัน
การก่อวินาศกรรม อาคารถล่ม และอัคคีภัยในอาคารสูง ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ความรุนแรงระดับ ED3 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเหตุจากไฟปุาและหมอกควัน และ  
การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ เป็นต้น 

3) การพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ การสนับสนุน 
ให้เกิดการร่วมมือกันภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายนอกเหนือจากข้อกําหนดส่วนกลาง สามารถ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

o สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ร่วมมือกับหน่วยงานที่นอกเหนือจากที่ทางส่วนกลางกําหนดไว้ เช่น วัด โรงเรียน เรือนจํา โรงพยาบาล 
ตัวอย่างเช่น จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้กับนักเรียน 
นักศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

o การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยรูปแบบต่างๆ 
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์และ
กลุ่มเปูาหมาย เช่น รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table - top Exercise) ฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบ การสาธิต และ
การฝึกปฏิบัติ 

o นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานการร่วมงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook แอปพลิเคชัน Line และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อมวลชน 
(โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์) รวมถึงการสร้างความตระหนักและจิตสํานึกเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับประชาชนผ่านทางคลื่นวิทยุ 
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o นําเทคโนโลยีมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง 
และทันท่วงที ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย และระบบ E - report
รวบรวมฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น 
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ตอนที่ 3 การประเมินความคุ้มค่าของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
3.1 ภาพรวมของสมรรถนะในการด าเนินงานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่า ใช้วิธีการศึกษาสมรรถนะในการดําเนินงานของสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยพิจารณา 3 ตัวแปร คือ 1) จํานวนกิจกรรมที่สํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาดําเนินการในปีงบประมาณ 2) จํานวนบุคลากร และ 3) งบประมาณ  
ด้วยการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมของสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างกิจกรรมโครงการที่ดําเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อจํานวนบุคลากร และพิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างงบประมาณปี พ.ศ. 2559 
ต่อจํานวนกิจกรรม รายละเอียดแสดงในตาราง 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ตารางวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงสมรรถนะในการด าเนินงานของส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสาขา ในพื้นที่ 16 จังหวัด 30 สาขา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ภาพรวม งบประมาณ 
จ านวน
บุคลากร 

จ านวน
กิจกรรม 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติ
ราชการ 

ต้นทุนเฉลี่ย 
ต่อหน่วย
กิจกรรม 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสาขา 

7,104,000 194 1,931 9.95 3,678.92 

 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสํานักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบว่า  
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ได้รับงบประมาณ 7 ,104,000 บาท  

มีจํานวนกิจกรรมทั้งสิ้น 1,931 โครงการ และบุคลากรรวม จํานวน 194 คน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
อยู่ที่ระดับ 9.95 กิจกรรมต่อคน ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยกิจกรรมอยู่ที่ 3,678.92 บาทต่อกิจกรรม 

3.2 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าตามมิติด้านประสิทธิผล

ตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนา
องค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีความคุ้มค่าซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการประเมินโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวว่า  
การจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีความคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากประสิทธิผล
ตามพันธกิจ ดังนี้ 

1.1) ประสิทธิผลด้านการติดต่อประสานงาน 
1.2) ประสิทธิผลด้านปูองกันและลดผลกระทบ 
1.3) ประสิทธิผลด้านการเตรียมความพร้อม 
1.4) ประสิทธิผลด้านการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ 
1.5) ประสิทธิผลด้านการฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง 

2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีคุณภาพในการให้บริการ ด้วยการวิเคราะห์

ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ของผู้รับบริการ ผลจากการศึกษา
การรับรู้ของผู้รับบริการ (ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน) (ค่าเฉลี่ย = 4.30) สูงกว่าผลของการคาดหวัง
ของผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย = 2.92) แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของผู้รับบริการเห็นว่า สํานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสาขามีความคุ้มค่าด้านมิติคุณภาพการให้บริการ (ดังปรากฏตามตารางท่ี 4.4) 

 
ตารางท่ี 4.4 ความคาดหวังต่อการให้บริการและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ความคิดเห็นต่อการให้บริการ 
ของส านักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสาขา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 

ความคาดหวังต่อการให้บริการ 3.78 5.67 78.70 10.64 5.21 2.92 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 42.53 45.40 11.49 0.57 0.00 4.30 

 
3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
มีความคุ้มค่าตามภารกิจ ดังนี้ 

ภารกิจด้านการปูองกันและลดผลกระทบมีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 88 
โดยงานสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 98  
งานประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตสํานึกเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา     
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สาธารณภัยมีค่าคะแนนอยู่ที่ระดับร้อยละ 81 และงานวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ มีค่าคะแนนอยู่ที่
ร้อยละ 83 

ภารกิจด้านการเตรียมความพร้อม มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 96 โดยงานฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชนและแผนอ่ืนๆ มีค่าคะแนนอยู่ที่ ร้อยละ 100  
งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
ร้อยละ 88 และงานสนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) มีค่าคะแนนอยู่ที่ 
ร้อยละ 100 

ภารกิจด้านการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 72 
โดยงานด้านการเฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงานระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัย 
ให้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ มีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 100 งานด้านการประสาน 
การช่วยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภัยในเขตพ้ืนที่ มีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 67 และ 
งานด้านการสนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยที่มีความรุนแรง 
ในพ้ืนที ่มีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 48 

ภารกิจด้านการฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 90 
โดยงานด้านการจัดหาทรัพยากรในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และการฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัย 
มีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 100 งานด้านการสํารวจและประเมินความเสียหายมีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 100
งานด้านการสนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
มีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 60 และงานด้านการรับบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่  
มีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 100 

4) มิตด้ิานการพัฒนาองค์กร 
ผลการประเมินความคุ้มค่ามิติด้านการพัฒนาองค์กร แบ่งออกเป็น 3 ด้านสําคัญ คือ การพัฒนา

บุคลากร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม จากการสัมภาษณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หัวหน้าสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และผู้ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา พบว่า  

4.1) การพัฒนาบุคลากร เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้เข้าฝึกอบรมและ 
ฝึกปฏิบัติเฉพาะด้านอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง ทําให้บุคลากรมีความรอบรู้ เพ่ิมศักยภาพขีดความสามารถ  
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ งผลให้สามารถ
ช่วยเหลือชีวิตและรักษาทรัพย์สินไว้ได้ หรือให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 

ตัวอย่างความคุ้มค่าด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมและศึกษาต่อ
เพ่ือยกระดับความรู้ ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย และนําไปถ่ายทอดให้กับภาคีเครือข่าย  
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4.2) การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มคน  
และพ้ืนที่ ให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ตัวอย่างความคุ้มค่าด้านการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนฝึกซ้อม
และปฏิบัติ หรือแม้แต่การออกปฏิบัติงานจริง บุคลากรมีการประสานงานและทํางานแบบบูรณาการร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ําเสมอ ง่ายและทั่วถึงมากขึ้น ส่งผลให้ งานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

4.3) การพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้ 
การติดต่อสื่อสาร การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงและทันท่วงที 

ตัวอย่างความคุ้มค่าด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม เช่น การนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาระบบแผนพื้นที่เสี่ยงภัย ทําให้การวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

สรุปได้ ว่า ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา  มีความคุ้มค่า               
ในด้านสมรรถนะในการด าเนินงานและความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ 
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ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา  
จากการวิเคราะห์ผลการสํารวจด้วยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า สํานักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ทั้ง 30 สาขา มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโดยภาพรวม    
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1 พื้นที่ความรับผิดชอบ 
1) สถานที่ตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ

ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานฯ เนื่องจากสํานักงานฯ จะต้องสามารถให้บริการและสนับสนุนในหลายพ้ืนที่
อําเภอ แต่ด้วยพื้นที่ท่ีต้องรับผิดชอบมีหลายพ้ืนที่จึงไม่สามารถตอบสนองได้มากนัก เช่น สํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ และสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสงขลา สาขาระโนด เป็นต้น ที่ตั้งของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาอยู่ไกล
ไม่อยู่กึ่งกลางของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

2) ที่ตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีระยะห่างไกลกันมากเกินไป 
การเดินทางระหว่างสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาและอําเภอที่รับผิดชอบ         
ใช้เวลานาน เช่น สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปุาเปูา หากพิจารณา
ตามแผนที่อําเภอต่างๆ เช่น อําเภอเวียงปุาเปูา แม่สรวย พาน แม่ลาว และปุาแดด ทุกอําเภอเรียงต่อกันชิดกัน 
แต่ในความเป็นจริงมีแนวภูเขาขวางไว้ การเดินทางจากสํานักงานฯ ไปยังพ้ืนที่รับผิดชอบจําเป็นต้อง       
วิ่งอ้อมถนนที่ตัดอ้อมภูเขา ต้องผ่านหลายอําเภอ ก่อนวกกลับมาอีกอําเภอที่รับผิดชอบต้องใช้เวลาเดินทางนาน 

3) ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงเพราะสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขาดูแลอําเภอหลายอําเภอ และทุกๆ อําเภอเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ แต่สํานักงานฯ สามารถสนับสนุน
และช่วยเหลืออําเภอที่เป็นที่ตั้งของสํานักงานฯ ได้เท่านั้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ในพ้ืนที่อําเภอข้างเคียง
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ จะมาถึงพ้ืนที่เมื่อภัยพิบัติได้ผ่านพ้นไปแล้ว เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา  
สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น และเชียงราย เป็นต้น 

4) พ้ืนที่ที่ตั้งเป็นพ้ืนที่พิเศษมีบริบทเฉพาะพ้ืนที่ ต้องอาศัยความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับ
บุคคลในพื้นที่ เช่น อําเภอเทพา จะนะ สะบ้าย้อย และนาทวี ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา เป็นพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์กระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร หรือกรณีของอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 

5) กรณีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย      
แม้มีพ้ืนที่รับผิดชอบเพียง 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน แต่การสัญจรระหว่างพื้นที่
รับผิดชอบต้องใช้เวลานาน และไม่สะดวก เพราะต้องเดินทางระหว่างพ้ืนที่ฝั่ง และเกาะ 
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4.2 โครงสร้าง 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ 

หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยสํานักงานสํานักงานปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัยจังหวัดสาขาปฏิบัติหน้าที่เป็นเสมือนส่วนหน้าของสํานักงานสํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด ในเขตพ้ืนที่อําเภอรับผิดชอบ ตามโครงสร้างกรอบอัตรากําลัง เป็นข้าราชการ 5 อัตรา 
และพนักงานราชการ 2 อัตรา แบ่งออกเป็น 2 ฝุายคือ ฝุายปูองกันสาธารณภัย และฝุายปฏิบัติการและ
บรรเทาสาธารณภัย ดังภาพที่ 4.1 

 
 

ภาพที่ 4.1 แผนผังแสดงโครงสร้างส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 แผนผังแสดงโครงสร้างส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

 
หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 1 คน  

 

ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 1 คน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/ 

ชํานาญการ 1 คน 

 

ฝ่ายปฏิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 1 คน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/ 

ชํานาญการ 1 คน 

หัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ 

การจัดการ 
ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 
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โครงสร้างสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่สอดคล้องกั บโครงสร้าง
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ภาพที่ 4.2) ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาที่มีจํานวนจํากัดต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน เช่น สนับสนุนการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างความตระหนักและจิตสํานึก
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ เฝูาระวังติดตามสถานการณ์ สํารวจ
และประเมินความเสียหาย เป็นต้น จึงทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ในงานด้านธุรการ ตัวอย่างเช่น 
การลงบันทึกข้อมูลสาธารณภัยในพ้ืนที่ หรือข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระบบ E-Report ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น 

4.3 อ านาจหน้าที่ 
1) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา    
จึงไม่ใช่หน่วยงานในระดับอําเภอ แม้สถานที่ตั้งของสํานักงานฯ จะอยู่ในพ้ืนที่อําเภอที่รับผิดชอบ จึงทําให้       
การเชื่อมโยงประสานงาน และการสนับสนุนงานในพ้ืนที่ไม่คล่องตัว และขาดประสิทธิภาพ 

2) พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีกรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ในด้านของการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 มีหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ แต่ในระดับอําเภอ สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
ไม่ได้เป็นคณะกรรมการและเลขานุการทําให้ระดับอําเภอไม่สอดรับกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับภูมิภาค 

4.4 การให้บริการและความช่วยเหลือ  
ประชากรในแต่ละอําเภอมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น บางพ้ืนที่มีจํานวนประชากรรวมในอําเภอ     

ที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขารับผิดชอบดูแลมากกว่าจํานวนประชากร  
ที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรับผิดชอบดูแล ทําให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่สามารถให้บริการและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
ได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ให้มีศักยภาพ 

ในการบูรณาการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1 พื้นที่ความรับผิดชอบ 

ปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
โดยปรับปรุงเกณฑ์พิจารณา ดังนี้  

1) พิจารณาพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก โดยระยะทางห่างจากจังหวัด 50 กิโลเมตรขึ้นไป หรือ 
ระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดเข้าถึงพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป หรือ มีการเดินทางที่ต้องใช้เวลา
มากกว่า 1 ชั่วโมง และระยะทางระหว่างอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานปูองกันและบรรเทา       
สาธารณภัยจังหวัดสาขา ควรมีระยะทางห่างกันไม่เกิน 40 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลาการเดินทางเพ่ือเข้าถึง
พ้ืนที่ไม่เกินกว่า 45 นาทีเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการและการช่วยเหลือ 

2) พิจารณาจากจํานวนอําเภอที่รับผิดชอบ โดยในแต่ละสํานักงานปูองกันและบรรเทา      
สาธารณภัยจังหวัดสาขา ไม่ควรรับผิดชอบมากกว่า 3 อําเภอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานฯ        
มีกรอบอัตรากําลัง 5 คน ดังนั้น เพ่ือให้สามารถดําเนินงานตามภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและให้การทํางานมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเกิดสาธารณภัยไม่สามารถคาดเดาได้ เจ้าหน้าที่อาจต้อง
ปฏิบัติงานหมุนเวียนที่สํานักงานฯ ตลอด 24 ชั่วโมงตลอดทั้งสัปดาห์ อาจทําให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง และมีความรับผิดชอบสูงอยู่ในสภาวะกดดัน และอ่อนเพลีย ประกอบกับความคาดหวัง 
ของประชาชนที่ต้องการได้รับบริการและความช่วยเหลืออย่างสะดวกและรวดเร็ว 

5.2 โครงสร้าง 
ควรพิจารณาเพ่ิมฝุายงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการ ปัจจุบันการทํางานของสํานักงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ทําหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอในลักษณะเชิงรุก และรับผิดชอบงานด้านธุรการ งานสารบัญ การบันทึกข้อมูล
สาธารณภัยในพ้ืนที่ เป็นกําลังสนับสนุน ประสานงาน และบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารในการกําหนดแนวทางการเผชิญเหตุ 
และการบรรเทาทุกข์ (Relief) รวมถึงการฟื้นฟู 

5.3 อ านาจหน้าที่ 
ควรมีการเพ่ิมสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และ/หรือจัดตั้งสํานักงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือที่จะสามารถทําหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ             
ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอําเภอหรือกิ่งอําเภอ และเพ่ือประสิทธิภาพ  
ในการดําเนินงานและการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในระดับอําเภอและท้องถิ่นได้อย่างคล่องตัว 
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5.4 การให้บริการและความช่วยเหลือ  
เนื่องจากประชากรในแต่ละอําเภอมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น จึงควรเพ่ิมสํานักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และ/หรือจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ          
โดยพิจารณาจากจํานวนประชากรในพ้ืนที่ระดับอําเภอเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจจัดตั้งสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยสาขา และ/หรือสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ เพ่ือให้หน่วยงาน 
ประชาชน และผู้ประสบภัยได้รับบริการ และสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ครอบคลุม
ทั่วถึงและรวดเร็ว 
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บทที ่5 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 
 

โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีวัตถุประสงค์
ในการศึกษา ดังนี้  

1) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
2) เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
4) เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะในการพัฒนาสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ให้มีศักยภาพในการบูรณาการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการประมวลผล

ข้อมูล ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปรายผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1) สรุปผลการศึกษา 
2) อภิปรายผลการศึกษา 
3) ข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการศึกษา 
โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ผู้วิจัยสามารถ

สรุปผลการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 การด าเนินงานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

การดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา สามารถสรุปผล  
ได้เป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีประสิทธิผลตามพันธกิจอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย = 4.07) 
2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.30) 
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3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตามการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ที่ระดับร้อยละ 81 
4) มิตด้ิานการพัฒนาองค์กร 

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีการพัฒนาองค์กร แบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรม 

1.2 ความคุ้มค่าของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
การประเมินความคุ้มค่าของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา  
1) มีความคุ้มค่าในด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาจาก 3 ตัวแปร คือ จํานวนกิจกรรม

ที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาดําเนินการในปีงบประมาณ จํานวนบุคลากร และ
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยกิจกรรม 

2) มีความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าตามมิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติการพัฒนาองค์กร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
การจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีความคุ้มค่าต่อประสิทธิผล

ด้านการติดต่อประสานงาน ด้านปูองกันและลดผลกระทบ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการเผชิญเหตุ
บรรเทาทุกข์ และด้านการฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง 

2.2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
การรับรู้ของผู้รับบริการสูงกว่าผลของการคาดหวังของผู้รับบริการต่อการรับบริการ

ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
2.3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

ความคุ้มค่าตามมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
ภารกิจด้านการปูองกันและลดผลกระทบ มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 88 
ภารกิจด้านการเตรียมความพร้อม มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 96 
ภารกิจด้านการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 72 
ภารกิจด้านการฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง มีค่าคะแนนโดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 90 

2.4) มิตด้ิานการพัฒนาองค์กร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีความคุ้มค่าตามมิติ

ด้านการพัฒนาองค์กร ใน 3 ด้านทีส่ําคัญ ได้แก ่การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และ 
การพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
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1.3 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา  

โดยภาพรวม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) พ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

สถานที่ตั้ งสํ านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่ เหมาะสมต่อ 
การให้บริการในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานฯ ด้วยเพราะพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบมีหลายพ้ืนที่อําเภอ 
ระยะห่างระหว่างพ้ืนที่รับผิดชอบไกลกันมากเกินไป รวมถึงพ้ืนที่ที่ตั้งบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่พิเศษ และมีบริบท
เฉพาะพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 

2) โครงสร้าง 
โครงสร้างสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทําให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
ยังขาดความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

3) อํานาจหน้าที่ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จึงไม่ใช่หน่วยงานในระดับอําเภอ ไม่สอดรับกับการจัดการ 
สาธารณภัยในระดับพ้ืนที ่

4) การให้บริการและความช่วยเหลือ 
ประชากรในแต่ละอําเภอมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่สามารถให้บริการและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

1.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาให้มีศักยภาพ
ในการบูรณาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาให้มีศักยภาพ 
ในการบูรณาการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยภาพรวม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) พ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
ปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

โดยปรับปรุงเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
1.1) พิจารณาพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก โดยระยะทางห่างจากจังหวัด 50 กิโลเมตรขึ้นไป หรือ 

ระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดเข้าถึงพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป หรือ มีการเดินทางที่ต้องใช้เวลา
มากกว่า 1 ชั่วโมง และระยะทางระหว่างอําเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา ควรมีระยะทางห่างกันไม่เกิน 40 กิโลเมตร หรือ ระยะเวลาการเดินทางเพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่  
ไม่เกินกว่า 45 นาที 
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1.2) พิจารณาจากจํานวนอําเภอที่รับผิดชอบ โดยในแต่ละสํานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสาขา ไม่ควรรับผิดชอบมากกว่า 3 อําเภอ 

2) โครงสร้าง 
ควรพิจารณาเพ่ิมฝุายงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการ ทําหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์

และการจัดการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอในลักษณะเชิงรุก และรับผิดชอบงาน 
ด้านธุรการ งานสารบัญ การบันทึกข้อมูลสาธารณภัยในพ้ืนที่ประสานงาน และบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
ต่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3) อํานาจหน้าที่ 
ควรมีการเพ่ิมสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และ/หรือจัดตั้งสํานักงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอเพ่ือที่จะสามารถทําหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอําเภอหรือกิ่งอําเภอ และเพ่ือประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงานและการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในระดับอําเภอและท้องถิ่นได้อย่างคล่องตัว 

4) การให้บริการและความช่วยเหลือ 
เนื่องจากประชากรในแต่ละอําเภอมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น จึงควรเพ่ิมสํานักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และ/หรือจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ        
โดยดูจากจํานวนประชากรในพ้ืนที่ระดับอําเภอเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจจัดตั้งสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสาขา และ/หรือสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ เพ่ือให้หน่วยงาน 
ประชาชน และผู้ประสบภัยได้รับบริการ และสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ครอบคลุมทั่วถึง 
และรวดเร็ว 
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2. อภิปรายผลการศึกษา 
โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ผู้วิจัยขออภิปราย 

ผลการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1 การด าเนินงานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

การดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ใน 4 มิติ ได้แก่  
มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
และมิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีประสิทธิผลตามพันธกิจอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายณรงค์ รักร้อย 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า บุคลากรสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา
สามารถทํางานเชิงบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
มีความรู้รอบทักษะ ความพร้อม และสามารถรับข้อมูลและวางแผนการดําเนินการต่อได้ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า สํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาเป็นหน่วยงานที่มาช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระงานของ
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนที่ได้ดีขึ้น 

2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีคุณภาพการให้บริการ

อยู่ในระดับมากนั้น เป็นการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจจากประชาชนและผู้รับบริการในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสํานักงานฯ เหตุผลประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ ตามมาตรา 19 ที่ให้นายอําเภอ 
เป็นผู้อํานวยการอําเภอรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอ  
ของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย และมาตรา 20 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนโดยมีผู้ บริหารท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่นและมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัดและผู้อํานวยการอําเภอตามที่ได้รับมอบหมาย (พระราชบัญญัติปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550) ซึ่งสํานักงานฯ ได้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ร่วมกับอําเภอ ท้องถิ่น  
ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัคร ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบ เช่น ประชาสัมพันธ์และ 
ให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตสํานึกเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขณะเกิดภัย 
สํานักงานฯ ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงานระดับความรุนแรง
สถานการณ์ภัยให้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ และหลังเกิดภัย สํานักงานฯ  
ทําหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการให้การสนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
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3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ในด้านการปูองกัน ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการเผชิญเหตุ และด้านการฟ้ืนฟู ที่ระดับร้อยละ 81 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายคุมพล บรรเทาทุกข์ เมื่อวันที่ 
10 ตุลาคม 2559) รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง (นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายไพศาล วิมลรัตน์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559) และหัวหน้าสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก (นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559) กล่าวว่า การมีสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีความจําเป็นเนื่องจากพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเป็นภูเขา และ 
ที่ราบสูง จึงจําเป็นต้องมีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาอยู่ในพ้ืนที่ 

สําหรับมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ โดยความคิดเห็นของผู้บริหารจังหวัด 
เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ผู้แทนจากท้องถิ่น และประชาชน มีความพอใจกับการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาเป็นอย่างมาก ในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม  
การลดผลกระทบต่อร่างกาย/ชีวิต และการลดความสูญเสียทรัพย์สิน/ที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับ 
การจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัย (กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2551) 

4) มิตด้ิานการพัฒนาองค์กร 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีการพัฒนาองค์กรด้านต่างๆ 

ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม   
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ (นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมระหงษ์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559) กล่าวว่า สํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีการเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อมแผนจัดการภัย มีส่วนร่วม
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ มีการฝึกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนอย่างสม่ําเสมอทุกปี 
มีการวิเคราะห์จุดพ้ืนที่เสี่ยงภัยของถนนที่มีอุบัติเหตุบ่อยๆ ปรับปรุงถนน ทําปูายเตือน จุดเสี่ยงภัยเพ่ิมมากขึ้น 
รวมถึงประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน 

2.2 ความคุ้มค่าของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
การประเมินความคุ้มค่าของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา สามารถ 

สรุปผลได้ดังนี้ 
1) มีความคุ้มค่าในเชิงสมรรถนะการปฏิบัติราชการ โดยการพิจารณาจาก 3 ตัวแปร ได้แก่ 

จํานวนกิจกรรมที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาดําเนินการในปีงบประมาณ จํานวนบุคลากร 
และงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยกิจกรรม
เป็นการประเมินความคุ้มค่าด้วยการพิจารณาในรูปแบบของปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนด
หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถวัดความคุ้มค่า



รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสาขา 

 

141 

ในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรา 22 ในการประเมินความคุ้มค่า ให้คํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ 
ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่าย 
ที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดําเนินการ และความคุ้มค่าตามมาตรานี้ให้หมายความถึงประโยชน์
หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือผลเสียอ่ืน ซึ่งไม่อาจคํานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

2) มีความคุ้มค่าเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าตามมิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติการพัฒนาองค์กร     
โดยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

2.1) มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
(1) ประสิทธิผลด้านการติดต่อประสานงาน 

เมื่อมีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในเขตพ้ืนที่ ช่วยแบ่งเบา
ภาระของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด การประสานงานระหว่างจังหวัด จังหวัดสาขา 
และอําเภอเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  
ทําให้รู้สึกอุ่นใจ รับทราบข่าวสารรวดเร็ว สร้างความตระหนักและได้รับความรู้ด้านสาธารณภัยเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนี้ผู้ประสบภัยสามารถดําเนินเรื่องที่สํานักงานฯ ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ตัวจังหวัด การประสาน
และให้ความช่วยเหลือจึงเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขาบูรณาการการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ระหว่างภาคีเครือข่าย ส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพกว่าในช่วงที่ไม่มีสํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสาขา 

(2) ประสิทธิผลด้านปูองกันและลดผลกระทบ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นตรงกันว่า เมื่อมีสํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสาขาในพ้ืนที่รับผิดชอบ การจัดการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น 
มีการทําแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระยะสั้น และระยะยาวที่ชัดเจน มีการบูรณาการ
ร่วมกับท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ 

ร่วมกับนักพัฒนาชุมชน ผู้นําท้องถิ่น และอาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ 
ในด้านสาธารณภัยกับประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักและจิตสํานึกเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยอย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน 
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(3) ประสิทธิผลด้านการเตรียมความพร้อม 
แม้จะมีงบประมาณและบุคลากรที่จํากัด แต่สํานักงานฯ โดยการบูรณาการ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายและส่วนราชการ จัดการซ้อมแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ําเสมอ เช่น ทหารให้ยืมสถานที่อบรม บุคคลากรจากสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขาประสานดําเนินการจัดการอบรม ในรูปแบบการเป็นวิทยากรเอง หรือเชิญวิทยากรจากศูนย์ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นต้น 

มีการริเริ่มกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความพร้อมในการปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย เช่น จากเดิมไม่เคยมีการฝึกซ้อมแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในสถานศึกษา  
วัด โรงพยาบาล หรือสถานที่เอกชน แต่ในระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ได้มีการดําเนินการร่วมกับ
บุคลากรจากสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ส่งเสริม สนับสนุน และอบรมให้ความรู้ 
การเตรียมความพร้อมหากเกิดสาธารณภัย เช่น โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร การปูองกันอัคคีภัยในโรงเรียน
และวัด โครงการนําร่องสวมหมวกนิรภัยทุกโรงเรียน เป็นต้น 

(4) ประสิทธิผลด้านการเผชิญเหตุ - บรรเทาทุกข์ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาทุกจังหวัดใกล้ชิดกับ 

อําเภอที่ตั้ง ทําให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ ทําให้ทราบลักษณะภัยพิบัติ 
ปัญหา และความเสียหายได้อย่างชัดเจน ทําให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการของประชาชน และ
รวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น ลักษณะงานที่ดําเนินการ ได้แก่ ระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ มีการเฝูาระวังและติดตาม
สถานการณ์อย่างเต็มที่ ในระหว่างที่เกิดภัย มีการรายงานระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้ เป็นอย่างดี  และระยะหลังการเกิดภัย มีการประสานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และรวดเร็ว  
ด้วยความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทําให้การสื่อสารและการประสานระหว่างเครือข่าย อําเภอ และจังหวัด 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

(5) ประสิทธิผลด้านการฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง 
เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็น

ตรงกันว่าเจ้าหน้าทีข่องสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีความรอบรู้ด้านกฎระเบียบ 
เป็นที่พ่ึงและให้คําปรึกษาได้เป็นอย่างดี มีการประสานกับเอกชนในการรับบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยอย่างเป็นธรรม รวมทั้งฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่ประสบภัยให้สามารถกลับสู่
สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว 

2.2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
ความคุ้มค่าในการให้บริการของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ของผู้รับบริการ ซึ่งสิ่งสําคัญของ
กระบวนการของคุณภาพการให้บริการ คือ การทําให้ความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นจริงหรือการรับรู้
ของผู้รับบริการมีค่าสูงกว่าความคาดหวัง จากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการของสํานักงานปูองกันและบรรเทา
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สาธารณภัยจังหวัดสาขาในภาพรวม ผู้รับบริการมีความคาดหวังในเรื่องเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ  
การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์  การอบรมและให้ความรู้ แก่ชุมชนและนักเรียน (ในกรณีของ
สถาบันการศึกษา) ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการรับรู้ของผู้รับบริการสามารถอธิบายได้เป็น 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก การบอกแบบปากต่อปาก เห็นได้จากการที่ผู้รับบริการในพ้ืนที่ได้รับทราบ
คําแนะนําจากสมาชิกในชุมชนที่เคยรับบริการของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
พบว่ามีการให้บริการที่ดี เช่น เจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ ในพ้ืนที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุรวดเร็ว ทําให้ผู้รับบริการ
อุ่นใจ 

ประการที่สอง ประสบการณ์ในอดีต ความคาดหวังซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในอดีต  
มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคาดหวังในปัจจุบัน จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
ในพ้ืนที่ครั้งเมื่อยังไม่มีการจัดตั้งสํานักงานฯ หากหน่วยงานต้องการความช่วยเหลือด้านการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานจะต้องประสานไปยังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
สิ่งหนึ่งที่พบคือ ระยะในการเดินทางไปยังสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดห่างไกลและ  
ไม่สะดวกในการเดินทาง ปัจจุบันเมื่อสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามาจัดตั้งในพ้ืนที่ 
ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ รู้สึกถึงความแตกต่างว่าสามารถรับบริการ ติดต่อและประสานงาน 
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน เช่น สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สาขาเกาะสมุย และสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เป็นต้น 

2.3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา มีความคุ้มค่าต่อการปฏิบัติ

ราชการตามกรอบภารกิจการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในด้านการปูองกันและลดผลกระทบ    
ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ และด้านการฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง  
ซึ่งสอดคล้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายวงศศิริ พรหมชนะ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธวัช สุระบาล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559) และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  
(นายไพศาล วิมลรัตน์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559) ที่กล่าวว่าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขามีประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการมีที่ตั้งของสํานักงานฯ    
อยู่ในท้องถิ่น ทําให้การเข้าไปปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ภารกิจฉุกเฉินหรือเร่งด่วน เช่น การเผชิญเหตุและการฟ้ืนฟูสภาพ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปยังพ้ืนที่เกิดภัยพิบัติ
อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับผู้แทนจากท้องถิ่นและประชาชน
ผู้รับบริการที่มีความเห็นว่า การปฏิบัติงานในภารกิจของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นหลังจากการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จากเดิมที่เจ้าหน้าที่จะต้อง
เดินทางจากสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
เพ่ือเข้าไปยังพ้ืนที่ที่เกิดภัยทําให้การปฏิบัติงานล่าช้า ทั้งนี้การมีสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาขายังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับภาคีเครือข่าย      
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ในท้องถิ่น ทําให้ภารกิจต่างๆ ในด้านการปูองกันและการเตรียมความพร้อม เช่น การฝึกซ้อมแผนฯ และ
การรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และส่งผลให้การปฏิบัติราชการในด้านดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สําหรับภารกิจด้านการปูองกันและลดผลกระทบมีความคุ้มค่าต่อการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ผู้แทนจากท้องถิ่น ที่กล่าวว่า การปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีการสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยร่วมกับอําเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างสม่ําเสมอและบ่อยครั้ง ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ    
ในการจัดทําแผนฯ โดยเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันมีความพึงพอใจในความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา สําหรับด้านการประชาสัมพันธ์ 
ประชาชนในท้องถิ่นยังมีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เพ่ือสร้างความตระหนักและ
จิตสํานึกเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการให้ความรู้อย่างสม่ําเสมอและแจ้งเตือน
ข่าวสารด้านภัยพิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที และในด้านการสํารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัย ผู้แทนจากท้องถิ่น        
มีความพึงพอใจที่เจ้าหน้าที่สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีการออกพ้ืนที่สํารวจ  
จุดเสี่ยงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง และยังมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขายังมีความรอบรู้ด้านภัยพิบัติในพ้ืนที่เป็นอย่างดี ทําให้สามารถ
วิเคราะห์จุดเสี่ยงในพ้ืนที่และส่งผลให้เกิดการแก้ไขตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพ่ือปูองกันไม่ให้ภัยเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน 

สําหรับภารกิจด้านการเตรียมความพร้อม มีความคุ้มค่าต่อปฏิบัติราชการ 
ซึ่งสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ตัวแทนจากโรงพยาบาล ตัวแทนจากสํานักงานสาธารณสุข ที่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยเฉพาะความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่จาก  
สํานักงานฯ ในการเป็นวิทยากรบรรยายการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุที่ทางเทศบาล 
โรงพยาบาล โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนต่างๆ ได้จัดขึ้น 

สําหรับภารกิจด้านการเผชิญเหตุและบรรเทาทุกข์ มีความคุ้มค่าต่อปฏิบัติราชการ
สอดคล้องกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม จงจิระ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์รุ่งโรจน์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559) และ
หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี (นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน 2559) ที่กล่าวว่าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาเป็นหน่วยงานส่วนหน้า
ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในการการเฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ และรายงาน
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ
อย่างใกล้ชิด ทําให้การปฏิบัติราชการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมทั้งจังหวัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สําหรับภารกิจด้านการฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง มีความคุ้มค่าต่อการปฏิบัติราชการ 
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริหารจังหวัด เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ผู้ แทนจากท้องถิ่น และ
ผู้ประสบภัยที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ที่กล่าวว่า
การปฏิบัติงานด้านการจัดหาทรัพยากรในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟ้ืนฟูบูรณะพ้ืนที่
ประสบภัย การสํารวจและประเมินความเสียหาย และงานด้านการรับบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นท่ีของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถดูแลประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

2.4) มิตด้ิานการพัฒนาองค์กร 
การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และความชํานาญในงาน

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย (นายวันสาด ศรีสุวรรณ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559) ที่กล่าวว่าสํานักงานฯ 
ส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง และขยายผลต่อไปสู่
การปฏิบัติงานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการสัมภาษณ์หัวหน้าสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ (นายทวีศักดิ์ บัวพา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559) 
ที่กล่าวว่า สํานักงานฯ ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงออกปฏิบัติงานลงพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดทักษะ
และความชํานาญในงานอย่างเท่าเทียม 

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยการประชุมวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงและหาวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมกับกลุ่มคนและพ้ืนที่ ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายณรงค์ รักร้อย เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน 2559) ที่กล่าวว่า สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขามีการเตรียมความพร้อม 
ประชุมทําแผนปูองกันอุบัติเหตุ และทบทวนแผนการจัดการภัยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีการฝึก    
อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือนอย่างสม่ําเสมอ และหาวิธีการเพ่ือรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

การพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการฝึกอบรม 
ให้ความรู้ การติดต่อสื่อสาร การรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผน และแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงและทันท่วงที 
สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ (นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559) ที่กล่าวว่า สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสาขา ได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบแผนพ้ืนที่เสี่ยงภัยทําให้การวางแผนและ
แก้ไขปัญหา มีความสะดวก ทั่วถึง และทันท่วงที สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์หัวหน้า
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน (นายณรงค์ อินโส เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)  
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ที่กล่าวว่า สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ได้นําเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์และ
ติดต่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ผ่านช่องทาง Website Facebook และ Line เป็นต้น ทําให้ประชาชน
ได้รับความรู้ ข่าวสาร การเตือนภัย และทราบวิธีการปฏิบัติและดูแลตนเองในยามเกิดภัยก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่
เข้ามาช่วยเหลือ 

2.3 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
1) การกําหนดพ้ืนที่ที่ตั้งของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา คือ เกณฑ์การเลือกจังหวัด 
และเกณฑ์การกําหนดอําเภอ ซึ่งหลักเกณฑ์ข้างต้นส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการของ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาต่างๆ ได้แก่ 

- จากการประชุมกลุ่มย่อย ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 
พบว่า สถานที่ตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานฯ ที่ตั้งของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาอยู่ไกล 
ไม่อยู่กึ่งกลางของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงพ้ืนที่ 

- จากการประชุมกลุ่มย่อย ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 
พบว่า สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ สํานักงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
ที่ไม่อยู่กึ่งกลางของอําเภอที่ต้องรับผิดชอบ ทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางจํานวนมาก หากตั้งที่อําเภอทุ่งสง
จะอยู่กึ่งกลางมากกว่า 

- จากการประชุมกลุ่มย่อย ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 
พบว่า สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด สํานักงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่  
ที่ไม่อยู่กึ่งกลางของอําเภอที่ต้องรับผิดชอบ ทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางจํานวนมาก หากตั้งที่อําเภอสทิงพระ
จะอยู่กึ่งกลางมากกว่า 

- จากการประชุมกลุ่มย่อย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
พบว่า สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เชียงราย สาขาเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย  
หากพิจารณาตามแผนที่อําเภอต่างๆ ได้แก่ อําเภอเวียงปุาเปูา แม่สรวย พาน แม่ลาว และปุาแดด ทุกอําเภอ
เรียงต่อกันชิดกัน แต่ในความเป็นจริงมีแนวเทือกเขาขวางไว้ การเดินทางจากสํานักงานไปยังพ้ืนที่รับผิดชอบ
จําเป็นต้องวิ่งอ้อมถนนที่ตัดอ้อมภูเขา ต้องผ่านหลายอําเภอก่อนวกกลับมาอีกอําเภอหนึ่ง จึงต้องใช้เวลา 
ในการเดินทางนาน 

- จากการประชุมกลุ่มย่อย ณ สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 พบว่า พื้นที่ที่รับผิดชอบของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ สาขาฮอด และสาขาสะเมิง มีลักษณะพ้ืนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกเขาสลับซับซ้อน เขตภูเขา  
และท่ีสูง การเดินทางจากสํานักงานฯ ไปยังอําเภอที่รับผิดชอบยากลําบากและใช้เวลานาน 
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- จากการประชุมกลุ่มย่อย ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
พบว่า สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ พ้ืนที่รับผิดชอบ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่ 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน การเดินทางจากสํานักงานฯ ไปยังอําเภอที่รับผิดชอบ
ยากลําบาก ใช้ได้เพียงรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ซึ่งรถกู้ภัยไม่เหมาะสมต่อการเข้าดําเนินการปฏิบัติงานในพ้ืนที่     
ที่เป็นภูเขา 

- จากการประชุมกลุ่มย่อย ณ สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  
สาขาแม่สอด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 พบว่า พ้ืนที่รับผิดชอบมีพ้ืนที่กว้างใหญ่ มีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน การเดินทางจากสํานักงานฯ ไปยังอําเภอที่รับผิดชอบใช้เวลานาน กว่าเจ้าหน้าที่
จะถึงพ้ืนที ่ภัยพิบัติกไ็ด้ผ่านพ้นไปแล้ว นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในการเดินทางเป็นจํานวนมาก 

- สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ 
ได้อย่างทั่วถึง เพราะดูแลอําเภอหลายอําเภอ และทุกๆ อําเภอเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติ แต่สํานักงานฯ 
สามารถสนับสนุนและช่วยเหลืออําเภอที่เป็นที่ตั้งของสํานักงานฯ ได้เท่านั้น หากมีสาขาเพ่ิมขึ้นจะสามารถ
ให้บริการประชาชนได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์ภาคี เครือข่าย 
ในจังหวัดสาขาต่างๆ ได้แก่ สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง สํานักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล และสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาระโนด และสาขาเทพา เป็นต้น 

2) โครงสร้าง 
โครงสร้างสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่สอดคล้องกับ

โครงสร้างสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทําให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ยังขาดความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน อาจเป็นเพราะตามเปูาหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย    
ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จะต้องพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัยของประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทําให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพ้ืนที่ประสบภัย
ได้รับการฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศ ในความเป็นจริงขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยมิได้เกิดเพียงแค่พ้ืนที่อําเภอเดียว แต่เกิดเป็นวงกว้าง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ ต้องปฏิบัติในพ้ืนที่เกิดภัย ทําให้การรายงานผลในลักษณะที่เป็นข้อมูลตามเอกสาร
เพ่ือเป็นหลักฐานล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน 

3) อํานาจหน้าที่ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ

สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จึงไม่ใช่หน่วยงานในระดับอําเภอ ไม่สอดรับกับ  
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การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติ ซึ่งตามมาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ (พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550) อธิบดีกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการและเลขานุการและให้แต่งตั้งข้าราชการในกรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ระดับจังหวัด ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัดคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไม่เกินสี่คน ประธานหอการค้าจังหวัด
หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และหัวหน้าสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ สําหรับระดับอําเภอ ให้จังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอําเภอ หรือกิ่งอําเภอคณะหนึ่ง เรียกว่า 
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ หรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติกิ่งอําเภอแล้วแต่กรณี ประกอบด้วยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํา อําเภอหรือ 
กิ่งอําเภอเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้ แทน    
ไม่เกินสี่คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทนกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอหรือกิ่งอําเภอนั้นหนึ่งคน เป็นกรรมการ และปลัดอําเภอหัวหน้าฝุาย    
ความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ จะเห็นได้ว่าในระดับพ้ืนที่อําเภอ เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา เป็นเพียงกรรมการ ไม่ใช่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และไม่สอดรับกับกลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและ 
ทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง แนวทางปฏิบัติในการกําหนดให้เป็นนโยบายแห่งรัฐที่สําคัญๆ  
การสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาล  
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในทุกระดับ (แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558) 

4) การให้บริการและความช่วยเหลือ 
ประชากรในแต่ละอําเภอมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไม่สามารถให้บริการและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง อาจเป็นด้วยเหตุผลที่ว่า ท้องถิ่นและประชาชนมีความคาดหวังกับสํานักงานฯ 
ในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางแห่งยังไม่สามารถจัดการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ของตนเองได้เท่าที่ควร 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ระบุว่า องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสเท่าที่ควร 
รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นเมื่อสังคมเมืองขยายไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ ส่งผลให้
ประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ความต้องการที่จะได้รับบริการและความปลอดภัยจากสํานักงานฯ ก็เพ่ิมมากขึ้น
ตามเช่นกัน 

2.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาให้มีศักยภาพ
ในการบูรณาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1) พ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
การปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

โดยที่หลักเกณฑ์การจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา (มติคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 25 มิถุนายน 2555) กําหนดไว้ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ขั้นที่ 1 เกณฑ์ในการเลือกจังหวัดที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยมีองค์ประกอบ จํานวน 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

- เป็นจังหวัดที่มีระดับความเสี่ยงของภัยสูง (ระดับ 3) (ภัยใดภัย 1 ใน 3 ภัย) โดยเลือก
ประเภทภัยที่นํามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายของภัยที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปี  
ทีผ่่านมา (พ.ศ. 2551 – 2553) โดยเป็นภัยที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) ภัยจากอุทกภัย
และดินโคลนถล่ม (2) ภัยจากคมนาคมและขนส่ง และ (3) ภัยจากอัคคีภัย และ 

- เป็นจังหวัดที่มีขนาดของจังหวัดตั้งแต่ขนาดใหญ่ – ขนาดใหญ่มาก โดยอ้างอิง
ฐานข้อมูลจากหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
จังหวัดขนาดเล็ก (S) จังหวัดขนาดกลาง (M) จังหวัดขนาดใหญ่ (L) และจังหวัดขนาดใหญ่มาก (XL) 

หลักเกณฑ์ขั้นที่ 2 เกณฑ์ในการกําหนดพ้ืนที่ (อําเภอ) ที่ตั้งของสํานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยมีองค์ประกอบ จํานวน 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

- เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยระดับ 3 หรือ พ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม/ศูนย์กลาง     
การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี และ 

- มีความยากลําบากในการเข้าถึงพ้ืนที่ โดยพิจารณาจาก ระยะทางห่างจากจังหวัด   
70 กิโลเมตรขึ้นไป หรือระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดเข้าถึงพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.30 ชั่วโมงขึ้นไป 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว พบว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่เอ้ืออํานวยต่อ
ประโยชน์ของทางราชการและประชาชน ด้วยในสภาพทางภูมิประเทศ การคมนาคมและความเร่งด่วนของ
การเผชิญสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน ที่แตกต่างกันตามบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งตามมาตรา 21 เมื่อเกิดหรือคาดว่า 
จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใดให้ผู้อํานวยการท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่เข้าดําเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและแจ้ งให้
ผู้อํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที (พระราชบัญญัติปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550) สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จะต้อง
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ดําเนินการจัดส่งกําลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือ/อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือโดยเร่งด่วน แต่จากสภาพแวดล้อม 
ในความเป็นจริงไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดการสาธารณภัยที่รวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพจะต้องยึดถือกลไกท่ีกําหนดไว้ในแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
ที่กําหนดนโยบายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  เกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
พร้อมทั้งการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ์
ดังนั้น ประเด็นสําคัญของการปรับเกณฑ์การจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นจะทําให้ผลลัพธ์ในภาพรวมของการจัดการสาธารณภัยของประเทศมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้น 

2) โครงสร้าง 
การปรับปรุงโครงสร้างของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ให้สอดรับ

กับสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. 2558 ตามกลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบระดับของความเสี่ยงที่ชุมชนหรือสั งคมมีต่อ   
สาธารณภัย สาธารณภัยจึงเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ภัยเกิดขึ้นก่อน ดังนั้น งานด้านยุทธศาสตร์
และการจัดการ จะเป็นกระบวนการที่ทําหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการการปูองกันและ  
บรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ในลักษณะเชิงรุก ในทางเดียวกันเมื่อสถานการณ์ภัยพิบัติได้คลี่คลายลง  
การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้างเป็นบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของสํานักงานฯ การสํารวจและประเมินความเสียหาย
จึงเป็นกิจกรรมที่ต้องเร่งดําเนินการ โดยที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับสํานักงานฯ อาทิ ระบบ E - Report ซึ่งเป็นระบบรายงาน
สถานการณ์ของอุบัติเหตุทางถนน สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับโลก อัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติของโลก
ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่ออัตราการเสียชีวิตของ
ประชากรโลก 1 แสนคน ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2573 จะต้องน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2558 
(กรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ของตัวชี้วัดดังกล่าวประการหนึ่ง คือ การนําเข้าข้อมูลระบบจะต้องรวดเร็ว ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบันที่สุด 
ดังนั้น การปรับปรุงโครงสร้างของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาให้มีฝุายงานรับผิดชอบ  
ด้านนี้โดยตรงก็จะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้ผู้บริหารองค์กรมีข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
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3) อํานาจหน้าที่ 
จากที่ ได้กล่าวไปแล้วว่า คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550) มีอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ           
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556) มีหัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ แต่ในระดับอําเภอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดับอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ผู้แทนจากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ใช่กรรมการและเลขานุ การ 
ผลลัพธ์ที่ปรากฏ การจัดการสาธารณภัยของประเทศ จึงไม่สอดรับเป็นระบบจากระดับชาติสู่ท้องถิ่น      
ดังนั้น การจัดตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ ให้ทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอําเภอ หรือกิ่งอํา เภอ เพ่ือการบูรณาการกับ
หน่วยงานอ่ืนในระดับอําเภอและท้องถิ่นให้สอดรับกับนโยบายชาติ ไปสู่นโยบายและการปฏิบัติงาน       
ของพ้ืนที่ 

4) การให้บริการและความช่วยเหลือ 
ตามแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 กําหนดให้แนวทางปฏิบัติ 

ในการเตรียมความพร้อมเป็นการดําเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย ได้แก่ การจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)
เน้นการอาศัยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการปูองกัน แก้ไขบรรเทา และฟ้ืนฟู ความเสียหายจากสาธารณภัย 
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ กําหนดแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับ
บรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ จึงเป็นเครื่องมือ
ในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญสาธารณภัยและได้รับผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินให้น้อยที่สุด รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือ
งานเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เช่น การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลภัย การแจ้งเตือนภัย 
การจัดตั้งคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน การฝึกการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล เป็นต้น สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา  
จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ชุมชน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากหน้าที่ของสํานักงานฯ 
อาทิ การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชนและแผนอ่ืนๆหรือสนับสนุน  
การดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ดังนั้น การจัดตั้งสํานักงานฯ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
และจํานวนประชากรในพ้ืนที่จะมีส่วนผลักดันให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
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3. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ดังนี้ 
3.1 ควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์/แผนยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงมหาดไทย และกรมปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้เชื่อมโยงจากจังหวัดลงสู่ระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
3.2 ควรกําหนดบทบาทหน้าที่ของสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

ให้มีความชัดเจนทางกฎหมาย 
3.3 ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างบทบาทของภาคีเครือข่าย เอกชน หน่วยงานสนับสนุน 

และภาคประชาชน ให้เกิดการบูรณาการในการปูองกันสาธารณภัยในพื้นท่ี 
 
4. ข้อเสนอแนะแนวทางสู่การปฏิบัติ 

ควรมีการเพ่ิมสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และ/หรือจัดตั้งสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 
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ตาราง ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตามกรอบภารกิจการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

1. จังหวัดขอนแก่น ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 0 2 0.67 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 0 2 0.67 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 +1 +1 3 1.00 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 0 +1 2 1.00 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
สรุปผล 13 12 11 36 0.92 
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ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

2. จังหวัดเชียงราย ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 +1 3 1.00 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
0 +1 +1 2 0.67 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 0 +1 2 0.67 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
12 

 
12 

 
13 

 
37 

 
0.95 
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ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

3. จังหวัดเชียงใหม่ ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 0 2 0.67 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 +1 0 2 0.67 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 +1 +1 3 1.00 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
13 

 
13 

 
11 

 
37 

 
0.95 
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ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

4. จังหวัดนครราชสีมา ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 0 +1 2 0.67 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 0 +1 2 0.67 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

0 +1 +1 2 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 0 0 1 0.33 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 0 +1 2 0.67 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 0 +1 2 1.00 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
12 

 
8 

 
12 

 
32 

 
0.82 
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ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

5. จังหวัดกาญจนบุร ี ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 0 2 0.67 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 0 2 0.67 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที ่
+1 +1 +1 3 1.00 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 0 +1 2 0.67 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
13 

 
12 

 
11 

 
36 

 
0.92 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตัง้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

6. จังหวัดกาฬสินธุ ์ ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 0 2 0.67 

3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ 0 +1 +1 2 0.67 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนบัสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 +1 0 2 0.67 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 +1 0 6 0.67 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 0 0 1 0.33 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
12 

 
12 

 
9 

 
33 

 
0.84 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                     โครงการศึกษาวิจัยการจดัตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

7. จังหวัดตาก ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 +1 3 1.00 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ -1 +1 +1 1 0.33 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชญิเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที ่ +1 0 0 1 0.33 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
-1 0 0 -1 -0.33 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 +1 +1 3 1.00 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที ่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
9 

 
11 

 
11 

 
31 

 
0.79 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตัง้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

8. จังหวัดนครสวรรค์ ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 -1 +1 1 0.33 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ -1 +1 +1 1 0.33 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

-1 +1 -1 -1 -0.33 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1. 00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ -1 +1 -1 -1 -0.33 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
-1 -1 0 -2 -0.67 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
-1 +1 +1 1 0.33 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
3 

 
9 

 
8 

 
20 

 
0.51 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                     โครงการศึกษาวิจัยการจดัตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

9. จังหวัดน่าน ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 +1 +1 2 0.67 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 +1 3 1. 00 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 +1 0 2 0.67 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 +1 0 2 0.67 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 0 +1 2 0.67 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

12 12 11 35 0.89 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตัง้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

10. จังหวัดพิษณุโลก ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 +1 3 1.00 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ 0 +1 +1 2 0.67 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที ่ +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 0 0 1 0.33 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 0 +1 2 0.67 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที ่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
12 

 
11 

 
12 

 
35 

 
0.89 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                     โครงการศึกษาวิจัยการจดัตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

11. จังหวัดลําปาง ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 -1 +1 2 0.67 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ 0 +1 0 2 0.67 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
0 -1 -1 -1 -0.33 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 -1 +1 1 0.33 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
11 

 
7 

 
10 

 
28 

 
0.72 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตัง้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

12. จังหวัดเลย ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 +1 3 1.00 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 0 +1 2 0.67 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ 0 +1 +1 2 0.67 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 +1 +1 3 1.00 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 0 0 1 0.33 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
12 

 
11 

 
12 

 
35 

 
0.89 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                     โครงการศึกษาวิจัยการจดัตั้งสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

13. จังหวัดศรีสะเกษ ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 0 2 0.67 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 +1 0 2 0.67 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 +1 0 6 0.67 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 -1 +1 1 0.33 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
13 

 
11 

 
10 

 
34 

 
0.87 
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รายงานฉบับสมบูรณ์                      โครงการศึกษาวิจัยการจัดตัง้สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 



 

 
 

ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 +1 3 1.00 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 -1 +1 1 0.33 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 -1 0 0 0 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 -1 +1 3 1.00 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที ่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
13 

 
7 

 
12 

 
32 

 
0.82 
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ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

15. จังหวัดนครศรีธรรมราช ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 +1 3 1.00 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

+1 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 -1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 0 +1 2 0.67 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 0 0 1 0.33 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
 

สรุปผล 
 

 
13 

 
10 

 
12 

 
35 

 
0.89 
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ส านักงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสาขา 
ประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ 

ผู้บริหาร
จังหวัด 

หัวหน้า 
ส่วนราชการ 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รวม IOC 

16. จังหวัดสงขลา ปูองกันและ 
ลดผลกระทบ 
(Prevention and 
Mitigation) 

1. สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัตกิารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 3 1.00 
2. ประชาสัมพันธแ์ละให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนกัและจิตสาํนึก

เกี่ยวกบัการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 
+1 +1 +1 3 1.00 

3. วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
เตรียมความพร้อม 
(Preparedness) 

1. การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนการอพยพประชาชน
และแผนอื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั          
ของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที ่

0 +1 +1 3 1.00 

3. สนับสนุนการดําเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุยพลเรือน (อปพร.) +1 +1 +1 3 1.00 
เผชิญเหตแุละบรรเทาทุกข์ 
(Response and Relief) 

1. เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ และรายงาน               
ระดับความรุนแรงสถานการณ์ภัยให้สํานึกงานปูองกันและบรรเทา     
สาธารณภยัจังหวัดทราบ 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. ประสานการชว่ยเหลือ บรรเทาเหตุ และอพยพผู้ประสบภยัในเขตพื้นที่ +1 +1 0 2 0.67 
3. สนับสนุนทีมปฏิบัติการ ค้นหา และชว่ยเหลือผู้ประสบภัย             

จากสาธารณภยัที่มีความรุนแรงในพื้นที่ 
+1 0 0 3 1.00 

ฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง 
(Rehabilitation and 
Reconstruction) 

1. การจัดหาทรพัยากรในการชว่ยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย      
และการฟื้นฟู บูรณะพื้นทีป่ระสบภยั 

+1 +1 +1 3 1.00 

2. การสํารวจและประเมินความเสียหาย +1 +1 +1 3 1.00 
3. สนับสนุน ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอาํเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
+1 -1 0 0 0.00 

4. การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ +1 +1 +1 3 1.00 
สรุปผล 12 10 10 32 0.82 

สรุปผลภาพรวม 16 จังหวัด 182 158 166 506 0.81 
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ตาราง ความคุ้มค่าของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 
ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด 
งบประมาณ 

จ านวน
บุคลากร 

จ านวน
กิจกรรม 

ประสิทธิผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

ต้นทุน 
ต่อหน่วย
กิจกรรม 

1. จังหวัดขอนแก่น 1,872,000 30 163 5.43 11,484.66 
1.1 สาขาชุมแพ 251,000 9 163 18.11 1,539.88 
1.2 สาขาพล 257,000 6 168 28 1,529.76 

2. จังหวัดเชียงราย 892,700 16 145 9.06 6,156.55 
2.1 สาขาเชียงของ 251,000 7 61 8.71 4,114.75 
2.2 สาขาเวียงปุาเปูา 245,000 7 35 5 7,000.00 

3. จังหวัดเชียงใหม่ 2,098,000 32 176 5.5 11,920.45 
3.1 สาขาฝาง 224,000 5 58 11.6 3,862.06 
3.2 สาขาเชียงดาว 230,000 5 30 6 7,666.67 
3.3 สาขาฮอด 251,000 5 60 12 4,183.33 
3.4 สาขาสะเมิง 218,000 6 17 2.83 12,823.53 

4. จังหวัดนครราชสีมา 1,338,488 37 1137 30.73 11,177.21 
4.1 สาขาปากช่อง 251,000 5 29 5.8 8,655.17 
4.2 สาขาชุมพวง 257,000 4 29 7.25 8,862.07 

5. จังหวัดกาญจนบุรี 988,296 27 124 4.59 7,970.13 
5.1 สาขาทองผาภูมิ 218,000 5 65 13 3,353.85 

6. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2,305,600 27 70 2.59 32,937.14 
6.1 สาขากุฉินารายณ์ 245,000 6 146 24.33 1,678.08 

7. จังหวัดตาก 2,975,754 23 8 0.35 371,969.25 
7.1 สาขาแม่สอด 245,000 3 45 15 5,444.44 

8. จังหวัดนครสวรรค์ 949,400 34 58 1.70 16,368.97 
8.1 สาขาชุมตาบง 230,000 5 39 7.8 5,897.49 
8.2 สาขาตากฟูา 230,000 6 91 15.16 2,527.47 
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ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด 
งบประมาณ 

จ านวน
บุคลากร 

จ านวน
กิจกรรม 

ประสิทธิผล
การปฏิบัติ
ราชการ 

ต้นทุน 
ต่อหน่วย
กิจกรรม 

9. จังหวัดน่าน 2,298,328 14 50 3.57 45,966.56 
9.1 สาขาเชียงกลาง 251,000 7 56 8 4,482.14 
9.2 สาขานาน้อย 224,000 5 11 2.2 20,363.64 

10. จังหวัดพิษณุโลก 692,800 22 134 6.09 5,170.15 
10.1 สาขานครไทย 218,000 7 67 9.57 3,253.73 

11. จังหวัดลําปาง 2,448,912 35 75 2.14 32,652.16 
11.1 สาขาวังเหนือ 224,000 6 66 11 3,393.94 
11.2 สาขาเถิน 230,000 6 35 5.83 6,571.43 

12. จังหวัดเลย 998,900 23 63 2.74 15,855.56 
12.1 สาขาด่านซ้าย 224,000 7 236 33.71 949.15 

13. จังหวัดศรีสะเกษ 967,717 20 195 9.75 4,962.65 
13.1 สาขากันทรลักษ์ 257,000 7 25 3.57 10,280.00 

14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4,415,000 46 151 2.28 29,238.41 
14.1 สาขาท่าชนะ 230,000 8 18 2.25 12,777.78 
14.2 สาขาเกาะสมุย 218,000 7 35 5 6,228.57 
14.3 สาขาพระแสง 245,000 8 38 4.75 6,447.37 

15. จังหวดันครศรธีรรมราช 3,965,000 39 134 3.44 29,589.55 
15.1 สาขาสิชล 230,000 9 56 6.22 4,107.14 
15.2 สาขาพิปูน 245,000 7 92 13.14 2,663.04 
15.3 สาขาทุ่งใหญ่ 245,000 7 85 12.14 2,882.35 

16. จังหวัดสงขลา 4,118,900 28 11 0.39 37,445.45 
16.1 สาขาระโนด 230,000 10 15 1.5 15,333.33 
16.2 สาขาเทพา 230,000 9 60 6.67 3,833.33 

ภาพรวม สนง. ปภ. จังหวัด 33,325,795 453 2,694 5.95 12,370.38 

ภาพรวม สนง. ปภ. จังหวัดสาขา 7,104,000 194 1,931 9.95 3,678.92 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอนแก่น 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2 นายไอศูรย์ นววิจิตรกุล รองหัวหน้าหน่วยกู้ภัย 
ชุมชนจีแชเกาะ 

หน่วยกู้ภัยชุมชนจีแชเกาะ  
อําเภอชุมแพ 

3 จ่าสิบเอกสมยศ หวานแท้ เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล 
อําเภอพล 

4 จ่าเอกนรินทร์ชัย งบกระโทก นักปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลแวงน้อย 
อําเภอแวงน้อย 

5 พันจ่าเอกวรพงศ์ ศรีเตชะ เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลแวงน้อย 
อําเภอแวงน้อย 

6 นายวิชิตชนม์ ทองชน นายกสมาคมกู้ภัยเมืองพล สมาคมกู้ภัยเมืองพล อําเภอพล 
7 จ่าเอกวุฒิไกร ชํานาญรบ เจ้าพนักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลภูผาม่าน 
อําเภอภูผาม่าน 

8 สิบเอกธวัฒชัย ไกรสร เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง
อําเภอภูผาม่าน 

9 นายชัด วิชกภรณ์ หัวหน้างานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ 

10 นายคํา ตอมสูงเนิน อาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน 
เทศบาลเมืองชุมแพ 

เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ 

11 นางมะลิ ประวะเสนัง กํานันตําบลทางขวา กรมการปกครอง อําเภอแวงน้อย 
การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่น 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น 

2 นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่น สาขาพล 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  
สาขาพล 
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ที ่ ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
3 นายเดช บํารุงหงษ์ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  
สาขาชุมแพ 

4 นายสนอง คําชมภู นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  
สาขาชุมแพ 

5 นางกรรณิการ กันทํา นักวิชาการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

6 นายวิทยา มากปาน ผู้อํานวยการศูนย์ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
เขต 6 ขอนแก่น 

ศูนย์ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น 

7 นางวรัญญา อยู่ร่มพฤกษ์ รักษาการผู้อํานวยการ 
ส่วนยุทธศาสตร์ 
และการจัดการ 

ศูนย์ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น 

8 นางฐิตรีย์ เลิศขันติธรรม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
และการจัดการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น 

9 นายประจวบ จิตคุ้ม ปลัดอําเภอ อําเภอชุมแพ  
10 นายอภิชัย จําปานิล หัวหน้าสํานักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขอนแก่น สาขาพล 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  
สาขาพล 

11 พันเอกยุสชนา ตระกูลเสนาธง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน 
มณฑลทหารบกที่ 23 

มณฑลทหารบกท่ี 23 

12 นางสาวธนิดา ทะสุนทร นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  
สาขาพล 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จังหวัดเชียงราย 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2 นางสาวกานตพิชชา สุรีดณุาพงษ ์ หัวหน้าฝุายปกครอง เทศบาลตําบลบ้านต้า  

อําเภอขุนตาล 
3 นายจักร์กริช พรหมเรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลเวียงปุาเปูา  
อําเภอเวียงปุาเปูา 

4 นายกัมพล ยาวุติ เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลพาน 
อําเภอพาน 

5 จ่าสิบเอกกิตติคง ปัญจรักษ์ เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
ดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 

6 นายประพันธ์ ยาวุฒิ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบ้านโปุง 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโปุง
อําเภอเวียงปุาเปูา 

7 นายวรพล สุขถาวรกิจ เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลท่าข้าม  
อําเภอเวียงแก่น 

8 นายพนาศักดิ์ มณีวรรณ์ เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลไม้ยา  
อําเภอพญาเม็งราย 

9 นายไกรพจน์ ศุภชาติไพบูลย์ อาสาสมัครปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  
ฐานอัมรินทร์ใต้ 

อาสาสมัครปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ฐานอัมรินทร์ใต้  
อําเภอเวียงปุาเปูา 

10 นายประสิทธ์ ผักหวาน อาสาสมัครปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  
ฐานอัมรินทร์ใต้ 

อาสาสมัครปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ฐานอัมรินทร์ใต้ 
อําเภอเวียงปุาเปูา 

11 นายสารสิทธ์ สิทธิสาร  รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา
อําเภอพญาเม็งราย 

12 จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 
อําเภอเชียงของ 

13 นายทวีพงษ์ โพธิ เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลไม้ยา 
อําเภอพญาเม็งราย 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
14 จา่เอกอุดร บุญเรือง เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
เวียงห้าว อําเภอพาน 

15 นายมงคล แก้วคํานนท์ ประธานอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

ตําบลเวียงห้าวอําเภอพาน 

การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายสว่าง ม่อมดี หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

2 นายสุมิตร ปินใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตร 
อําเภอเวียงปุาเปูา 

3 นายประพัฒน์ สิธิ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
สาขาเชียงของ 

4 นายยศกร สุขสอาด หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย  
สาขาเชียงของ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
สาขาเชียงของ 

5 นายธีรศักดิ์ ดวงสุข คร ู โรงเรียนบุญเรืองวิทยา 
6 นางนฤมล หอมดอก พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เชียงของ 
7 จ่าสิบเอกสุรเชษฐ ทิพากร นายสิบยุทธการและการข่าว กองร้อยทหารพรานที่ 3101 
8 สิบโทพิรพัฒน์ พิริษวรนันท์ นายสิบยุทธการและการข่าว กองร้อยทหารพรานที่ 3101 
9 นานอนุสรณ์ สีบุญเรือง นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนชํานาญการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

10 นายประเสริฐ ออมมูล ปลัดอําเภอ อําเภอพาน 
11 นายครรชิต ชมภูแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

12 นายวารินทร์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย  
สาขาเวียงปุาเปูา 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 
สาขาเวียงปุาเปูา 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
13 นายสมชัย ตาละกาญจนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

14 นางสาวณัฐญดา ขัดชมภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

15 นางธนิษฐา จารุจินดา พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

16 นางสาวปิยธิดา สุวรรณสูนย ์ พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

17 นายสุรัตน์ โพตา นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบลแม่เปา 
อําเภอพญาเม็งราย 

18 นายชัยวุติ อมาชย พนักงานดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา
อําเภอพญาเม็งราย 

19 นายอรรถพล ยะธินดา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เปา
อําเภอพญาเม็งราย 

20 จ่าเอกประวิทย์ เหล็กเจ็ก เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลครึ่ง  
อําเภอเชียงของ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ (แทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่) 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

2 นายประภัสสร ไลไท นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลสะเมิงเหนือ 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
สะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง 

3 นายอําพล ขวัญเพชร อาสาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน 

เทศบาลตําบลสะเมิงใต้ 
อําเภอสะเมิง 

4 นายตวงสิทธิ์ ประทนิสุขอําไพ หัวหน้าสํานักปลัด เทศบาลตําบลบ่อหลวง  
อําเภอฮอด 

5 นายภาสกร หม้อกรอง เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน 

เทศบาลตําบลแม่อาย  
อําเภอแม่อาย 

6 นายธฤติ งามเจริญ นักปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  

องค์การบริหารส่วนตําบล 
ดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ 

7 นายพิทักษ์ ใจใหม่ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลบ้านตาล 
อําเภอฮอด 

8 นายทิวา แรงสังห์ รักษาการงานปูองกัน เทศบาลตําบลสะเมิงใต้ 
อําเภอสะเมิง 

9 นายเชิดพงษ์ จินาตอง เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม 

10 นายปรีชา วรรคชัย ผู้ช่วยนักปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปลัดเทศบาล 
ไชยปราการ อําเภอไชยปราการ 

11 สิบเอกธงรบ อยู่โต เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลแม่นะ  
อําเภอเชียงดาว 

12 นายประเสริฐ แว่นสระน้อย เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

เทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
13 นายวิทยา ตรัยกุล เจ้าพนักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลเวียงฝางอําเภอฝาง 

การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

2 นายกวีวัฒน์ อ่องลออ นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

3 นางรักชนก บูรณะธนัง เจ้าพนักงานธุรการ 
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

4 นางรัตนา เกิดอ้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

5 นายธนวัฒน์ แปงใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

6 นายธันยพงศ์ วสุสัณษ์ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

7 นายธนา นวลปลอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

8 นางสาวศิริลดา ตุลลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

9 นายไชยวัฒน์ อินสูนย์ นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

10 นายณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ปลัดอําเภอ อําเภอแม่อาย 
11 นายสุชาติ เจริญศรี พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
12 นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  
สาขาฝาง 

13 นายวรวุฒิ ปัททุม พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
14 นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  
สาขาฮอด 

15 นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสะเมิง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  
สาขาสะเมิง 

16 นายเรืองฤทธิ์ ผลดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  
สาขาเชียงดาว 

17 นายชูชัย โพธิ์ชัย ปลัดอาวุโส อําเภอเชียงดาว 
18 นางสาวน้ําฝน พุฒมาตา ปลัดอําเภอ อําเภอฮอด 
19 นายอภิรักษ์ รุจิระภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาฮอด 

20 นายเดชชาติ ลิ่มกุล ปลัดอําเภอ อําเภอแม่แจ่ม 
21 นางวิมล ถิรโชติดุษฎี นักวิชาการเงินและบัญชี

ชํานาญ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  
สาขาสะเมิง 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
4. จังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นครราชสีมา 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2 นายประยูร เหล่าวัฒนา ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลดงใหญ่
อําเภอพิมาย 

3 นายมนต์ชัย เตินขุนทด ปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
กุดพิมาย อําเภอด่านขุนทด 

4 นายอํานาจ ฝาพิมาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโบสถ์
อําเภอพิมาย 

5 นายสุรพงษ์ พลเฉลิม กํานัน อําเภอพิมาย 
6 นายไวพจน์ ประจิตร ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอพิมาย 
7 นายสุวรรณ โพธิ์พระยา หัวหน้าฝุายปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง 

8 นายชาตรี ตรีฉิมพลี นักปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เทศบาลตําบลชุมพวง  
อําเภอชุมพวง 

9 นายธีรพล เปลี่ยนสินเทีย นักปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลประสุข
อําเภอชุมพวง 

10 นางพัน เงินสูงเนิน ประชาชนผู้ประสบภัย อําเภอพิมาย 
11 นายนอม สุขโข ปลัดเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลรังกาใหญ่  

อําเภอพิมาย 
12 นายอุบล มารศรี ประชาชนผู้ประสบภัย อําเภอประทาย 
13 จ่าเอกเอกชัย ดีเดิม เจ้าพนักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
ตลาดไทร อําเภอชุมพวง 

14 นางลําใย นาคพิมพ์ กํานัน  ตําบลสาหร่ายอําเภอปากช่อง 
15 นางทองคํา งามดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อําเภอปากช่อง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 

2 ร้อยตํารวจโท 
บรรลือศักดิ์ สิทธินวลศรี 

รองสารวัตรจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา 

3 นายชาญชัย อมตศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ 
สาธารณภัย 

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม 

4 นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการจัดการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 

5 นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา  
สาขาชุมพวง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาชุมพวง 

6 นางสาวศิริมาศ ศิริโรจนพงศ ์ ปลัดอําเภอ อําเภอเมืองยาง 
7 นางสําอางค์ ชามขุนทด ปลัดอําเภอ อําเภอขามทะเลสอ 
8 นางสุฎาจิตร พูนณรงค์ ปลัดอําเภอ อําเภอชุมพวง 
9 นางสาวสาวิตรี ดวนสนัเทียะ ผู้ช่วยหมวดทางหลวงชุมพวง หมวดทางหลวงชุมพวง 
10 นายธีระชัย โพตะ หัวหน้างานต้นไม้และสวน แขวงนครราชสีมาที่ 2  
11 นายสาทิช บวงสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด อําเภอพิมาย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

12 นายโกศล ธรรมวิเศษ ปลัดอําเภอ อําเภอโนนแดง 
13 นายจรัล กลางประดิษฐ์ ปลัดอําเภอ อําเภอปากช่อง 
14 พันตรีปริญญา จําปาทอง หัวหน้ากองบัญชาการ  

มณฑลทหารบกท่ี 21 
มณฑลทหารบกท่ี 21 

15 นายบพน ฐิตวกรณ์ ครู วิทยาลัยการอาชีพ 
ปากช่อง 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

16 นายสุวัฒน์ รัตนโชติ เจ้าพนักงานขนส่งชํานาญงาน สํานักงานขนส่ง อําเภอปากช่อง 
17 นายศรีศักดิ์ ภู่วิบูลยพ์าณชิย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาปากช่อง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
18 นายจาตุรงต์ ถนอมกลาง ปลัดอําเภอ อําเภอพิมาย 
19 นายโตศณ เรืองสุขสุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาชุมพวง 

20 จ่าเอกสุริยัน บอมขุนทด เจ้าพนักงานสื่อสาร 
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาปากช่อง 

21 นายสุเมธ ชาติรัมย์ เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดหนัก 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาปากช่อง 

22 จ่าสิบเอกกิตติธัช จิตรซื่อ นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาชุมพวง 

23 นายเสริมศักดิ์ ชุมศรี พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดหนัก 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
สาขาชุมพวง 

24 นายวิพัฒ ทักษิณ ปลัดอําเภอ อําเภอสูงเนิน 
25 นายอิสระ ชัยภูมิ ตัวแทนปลัดอําเภอ อําเภอด่านขุนทด 
26 นายวุฒิพงศ์ โมงขุนทด ปลัดอําเภอ อําเภอเทพารักษ์ 
27 นายวีระชัย ปญัญาธนาวฒัน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน 
สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอปากช่อง 

28 นางสาวจงรักษ์ พวงจันทึก ปลัดอําเภอ อําเภอสีคิ้ว 
29 นางสาวศศิธร ดวงเพียรแสง นักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพิมาย 
30 นายวรสันต์ ขันธปรีชา หัวหน้าฝุายปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. จังหวัดกาญจนบุรี 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กาญจนบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2 นางสาวศิริกาญจน์ พ่วงผล นิติกรชํานาญการ เทศบาลตําบลสหกรณ์นิคม 
อําเภอทองผาภูมิ 

3 นายประเสริฐ ถิงยาสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตําบลลิ่นถิ่น 

เทศบาลตําบลลิ่นถิ่น  
อําเภอทองผาภูมิ 

4 นายอารักษ์ กาญจนถาวรวบิูล หัวหน้าสํานักงานปลัด เทศบาลตําบลท่าขนุน  
อําเภอทองผาภูมิ 

5 นายอิศรา มาสไสว ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่
อําเภอสังขละบุรี 

6 ร้อยตรียุทธจักร์ แก้วจันทร์ ประธานอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

เทศบาลตําบลวังกะ 
อําเภอสังขละบุรี 

7 นายปกรณ์ เกตุน้อย นายกเทศมนตรีตําบลวังกะ เทศบาลตําบลวังกะ 
อําเภอสังขละบุรี 

8 นายภูวพล รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี 

9 นายไพศาล บัวหลวง นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

ตําบลปรังเผล อําเภอสังขละบุรี 

10 นายบัญญัติ รักษ์วงษ์ ประธานอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

เทศบาลตําบลสังขละบุรี 
อําเภอสังขละบุรี 

การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาญจนบุรี 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

2 ร้อยตรีวินัย ภูลําสัตย์ นายทหารกิจการพลเรือน 
หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า 

หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า 

3 ร้อยตํารวจตรี 
สนอง ปิ่นตุรงค์ 

ผู้บังคับหมวดร้อย 
ตระเวนชายแดนที่ 134 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 13 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
4 ร้อยตํารวจตรี 

สิทธิพร หมอกไชย 
รองสารวัตรตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 135 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 13 

5 จ่าสิบตํารวจ 
ณัฐภัทร พลอยนิล 

ผู้บังคับหมูก่องกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 13 

6 พันตํารวจโท 
มงคล เกิดไทยดี 

สารวัตรปูองกันปราบปราม 
สถานีตํารวจภูธรสังขละบุรี 

สถานีตํารวจภูธรสังขละบุรี 

7 นายไพโรจน์ จันทร์แจ้ง นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
ทองผาภูมิ 

8 พันตํารวจโท 
นภดล นิ่มเดช 

สารวัตรปูองกันปราบปราม 
สถานีตํารวจภูธรทองผาภูมิ 

สถานีตํารวจภูธรทองผาภูมิ 

9 นางสาวดนุลดา มีมะใน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

10 นางบุษบา สุวรรณเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

11 นางสาวกุลจิรา วังขนาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

12 นางสาวนุชนาฎ พสิิฐพิพัฒนา เจ้าพนักงานธุรการ 
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

13 นางรัชนี ยี่โถหุ่น นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

14 นางสาวอรัญญา พิรัญพต เจ้าพนักงานธุรการ 
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

15 นางสาวกษิมา เสื่อส่าน เจ้าพนักงานธุรการ 
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

16 นายไพโรจน์ สะอาดสี นายช่างโยธาชํานาญงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

17 นายชาติ ศรีสุข นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

18 นายไมตรี หอมแพน เจ้าพนักงานชํานาญงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
19 นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมระหงษ์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาญจนบุรี  
สาขาทองผาภูมิ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

20 นายธีราวุธ ยันตะศิริ นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 
สาขาทองผาภูมิ 

21 นายประมวล โพธิ์หล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

ศูนย์ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี 

22 นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟูา ปลัดอําเภอ อําเภอทองผาภูมิ 
23 นางสาวพิชญาฎา วัชชวัลคุ พยาบาล 4  สํานักงานบรรเทาทุกข์

สภากาชาดไทย 
24 นางสาวพิมพ์ณดา ไมตรีเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดกาญจนบุรี 

25 นายยุทยพรค์ พร้อมมูล ปลัดอําเภอ อําเภอสังขละบุรี 
26 นายเทวดล ด่านภู่วงศ์ พนักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
สาขาทองผาภูมิ 

27 นายชูศักดิ์ ธาราแลทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านอู่ล่อง 
อําเภอทองผาภูมิ 

28 นายอิดรพิชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cmi4.go.th/
http://www.cmi4.go.th/
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2 นายสุรบดินทร์ ใจเย็น ครูวิทยฐานะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
3 นายสมศักดิ์ ไชยคีรี เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
กุฉินารายณ์ 

4 นางศิริพร เสาวลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
กุฉินารายณ์ 

5 นายนพรัตน์ สายสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
ชํานาญการ 

สํานักงานพัฒนาชุมชน 
อําเภอกุฉินารายณ์ 

6 สิบตรีรังษี ศิริจักรหงษ์ เสมียน สํานักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
7 จ่าสิบเอกไสว เพิ่มข้ึน เจ้าพนักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดค้าว
อําเภอกุฉินารายณ์ 

8 นายราชัล จุดดา เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลสามขา
อําเภอกุฉินารายณ์ 

การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2 นายวิชัย เขียวสมบูรณ์ หัวหน้าฝุายปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

3 นางสาวสุรีย์พร ภูนททอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4 นางสาวปวีณา ศรีหาพล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

5 นางโสภา พลคํามาก เจ้าพนักงานธุรการ 
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6 นางสาวปณัดา นนทะแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

http://www.dansaihospital.com/
http://www.dansaihospital.com/
http://borabue.cdd.go.th/
http://borabue.cdd.go.th/
https://www.facebook.com/sdayuttaya/
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
7 นางสาวช่อทิพย์ จําเริญกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

8 นายจีระวัฒน์ นามทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

9 นางสาวศิริวรรณ จําเริญกุล เจ้าพนักงานธุรการ 
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

10 นายวัชรินทร์ สุมานอําไพ พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดหนัก  

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

11 นางสาวภาษิตา ภูจอมจิต พนักงานประจําสํานักงาน 
ด้านบัญชี 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

12 นางศิรินาท ศิลาแยง เจ้าพนักงานธุรการ 
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

13 นายวีระพงษ์ ธนพงศากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

14 นางสาวฐานิตา โพธิสม พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

15 นายนันทชัย สีสะพัฒน์ นายช่างโยธาชํานาญงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

16 นายเข็มทอง ศรีสาร ช่างเครื่องยนต์ ช 4 สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

17 นายมนูญ ศิริเวช พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก  

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

18 นายสุดใจ ภูเด่นใจ พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดหนัก  

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

19 นางสุเรขา ฆารฤทธิ์ พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

20 นายสถิตย์ ภูน้ําเย็น พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

21 นายสืบพงษ์ คชรมย์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก  
 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
22 นางสาวสัตญา แสงสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สาขากุฉินารายณ์ 

23 นางสาวรจนา พวงยอด นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์  
สาขากุฉินารายณ์ 

24 นายทศพล พลเยี่ยม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์  
สาขากุฉินารายณ์ 

25 นายประภาส วรสาร พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สาขากุฉินารายณ์ 

26 นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สาขากุฉินารายณ์ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สาขากุฉินารายณ์ 

27 นางสาวสุภลักษณ์ บุญเกิด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการจัดการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

28 นางพวงเพ็ญ จันทร์เพชร หัวหน้าฝุายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

29 นางสาวปัญจภรณ์  ฆารเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

30 นายอภินันท์ ฉายจิตต์ หัวหน้าฝุายแผนยุทธศาสตร์ 
และวิชาการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

31 นายบูรณะ ฬุงหลิน พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สาขากุฉินารายณ์ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
7. จังหวัดตาก 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตาก  
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัด) 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดตาก 

2 นางสาวลัดดาวัลย์ เล็กธํารง พยาบาลวิชาชีพ 
ชํานาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลแม่สอด 

3 นายสุรชัย เปี้ยหลี ่ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลพบพระ 
อําเภอพบพระ 

4 นายอรรถพร ต่ําจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด 
5 ร้อยตํารวจโท 

วิเชียร ปวงคํามา 
รองสารวัตร  
(กองปราบปราม) 
กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 34 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 34 

6 ดาบตํารวจ 
บัญญธิป แช่มทอง 

ผู้บังคับหมู่ กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 34 

7 ดาบตํารวจ 
ชัยสิทธิ์ ล้อมบุญทวีชัย 

ผู้บังคับหมู่ กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 34 

8 นายสมาน สุมาคํา นักการภารโรง อําเภอแม่สอด 
9 นายศิริพงษ์ สุวรรณหิรัญชัย เจ้าหน้าที่ปกครอง อําเภอแม่สอด 
10 จ่าเอกอธิราช กลัดนุ่ม เจ้าพนักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
พระธาตุผาแดง 

11 ดาบตํารวจ 
สาคร พวรรณา 

ผู้บังคับหมู่ กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 34 

12 ดาบตํารวจ 
ประพิณ หน่อแก้ว 

ผู้บังคับหมู่ กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 34 

13 ดาบตํารวจ 
สมาน อารีมิตร 

ผู้บังคับหมู่ กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 34 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
14 ร้อยตํารวจโท 

วรศักดิ์ จันต๊ะศิริ 
รองสารวัตรปูองกัน
ปราบปราม กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 34 

15 ดาบตํารวจ 
จรูญ สินธุรักษ์ 

ผู้บังคับหมู่ กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

กองกํากับการตํารวจตระเวน 
ชายแดนที่ 34 

16 ดาบตํารวจ 
เรืองชัย ดวงดรัน 

ผู้บังคับหมู่ กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

กองกํากับการตํารวจตระเวน 
ชายแดนที่ 34 

17 ดาบตํารวจ 
สิงหทร สุปีนชมภู 

ผู้บังคับหมู่ กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 

กองกํากับการตํารวจ 
ตระเวนชายแดนที่ 34 

18 นายจักรกฤษณ์ ไต่ล้อม พนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
พระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด 

19 นางนงธชญากรณ์ ฮะภูนท์ นักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบล 
พระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด 

20 นายสุวิทย์ เครือเค้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 5 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
พระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด 

21 นางสาววรชันีกร ยอดสุวรรณ ผู้อํานวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบล 
พระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด 

22 นายกิตติศักดิ์ ปัญญาวงศ์ พนักงานดับเพลิง เทศบาลตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด 
23 นายวีระเดช คําวาด พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด 
24 นายชัยวัฒน์ แดงซิว พนักงานดับเพลิง เทศบาลตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด 
25 นายกฤษฎาณุพงษ์ จนัทร์น้อย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เทศบาลตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด 
26 นายธนาณัติ ดวงเป็ง เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เทศบาลตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด 
27 นายดนัย ใจวา เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เทศบาลตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด 
28 นายนิรุทร เนตรจํานงค์ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เทศบาลตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด 
29 นายปริพัตร ประทุมวงศ์ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ เทศบาลตําบลแม่กุ อําเภอแม่สอด 
30 นางสาวกัญญาณัฐ คงภู อาสากู้ชีพ-กู้ภัย กู้ภัยพายัพ 
31 นางสาวศุภาพร อย่างยอดเยี่ยม พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพบพระ 
32 นายณัฐวร แย่งเพ็ญแข อาสากู้ชีพ-กู้ภัย กู้ภัยพายัพ 
33 นายทิชแล จินตะกัน อาสากู้ชีพ-กู้ภัย กู้ภัยพายัพ 
34 นายนที ภักเหมือน อาสากู้ชีพ-กู้ภัย กู้ภัยพายัพ 
35 นายอํานาจ ใจแสน อาสากู้ชีพ-กู้ภัย กู้ภัยพายัพ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
36 จ่าสิบตํารวจ 

โตมนต์ เมืองอินทร์ 
ผู้บังคับหมู่ อําเภอพบพระ 

37 นายสราวุธ ทองสิมา พนักงานราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลช่องแคบ 
อําเภอพบพระ 

38 นายอํานาจ สวนมีสาร พนักงานราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลช่องแคบ
อําเภอพบพระ 

39 นายธวัช จูสิงห ์ อาสากู้ชีพ-กู้ภัย กู้ภัยพายัพ 
40 พลทหารการ พินิจ กองร้อยทหารราบที่ 1411 ฐานปฏิบัติการมอเกอร์ไทย 
41 พลทหาร 

ศักดิ์สิทธิ์ นิธิพุทธิขจร 
กองร้อยทหารราบที่ 1411 ฐานปฏิบัติการมอเกอร์ไทย 

42 นายหมู่ใหญ่ 
สมาน ตาเรือนสอน 

อาสาสมัครรักษาดินแดน 
อําเภอพบพระ 

กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน 
อําเภอพบพระ 

การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตาก 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดตาก 

2 นายปริวัชร วัชรวิภา หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตากสาขาแม่สอด 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดตาก 
สาขาแม่สอด 

3 นายณัฐพล สุวรรณเวช นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดตาก 
สาขาแม่สอด 

4 นายพีระ วรพนพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดตาก 
สาขาแม่สอด 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
8. จังหวัดนครสวรรค์ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2 นายณัฐพล แฝงสระ เจ้าพนักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําลัด 
อําเภอไพศาลี 

3 นางสาวรัชนี พรางค์ ปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่เล่ย์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่เล่ย์ 
อําเภอแม่วงก์ 

4 ว่าที่ร้อยเอกวรณา สุดาจันทร์ นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบล 
เขาชนกัน อําเภอแม่วงก์ 

5 นายจรัล นรมานิตย์ เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
สายลําโพง อําเภอท่าตะโก 

6 พันจ่าอากาศเอก 
พีเจษฎา จูเซียน 

เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลอุดมธัญญา   
อําเภอตากฟูา 

7 สิบตรีชวลิต วงษ์เงิน นักบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลชุมตาบง 
อําเภอชุมตาบง 

8 นายสโรชา หุตะมาน เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลลาดยาว 
อําเภอลาดยาว 

9 นายไกรลาศ บัณฑิตศิละศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
ปางสวรรค์ อําเภอชุมตาบง 

10 นายปัญญา เอ่ียมสุดใจ เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน 

เทศบาลเมืองตาคลี อําเภอตาคลี 

การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ ผู้อํานวยการศูนย์ปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 8 กําแพงเพชร 

ศูนย์ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 8 กําแพงเพชร 

2 นางสาวนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
และการจัดการสํานักงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
3 นายชัยวัฒน์ จงรักษ์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครสวรรค์  
สาขาชุมตาบง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 
สาขาชุมตาบง 

4 นายประยงค ์บุญมีรอด หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครสวรรค์  
สาขาชุมตากฟูา 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 
สาขาชุมตากฟูา 

5 นางปัทมา เพ็ชยะมาตร์ ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรน้ํา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ 

6 นายวีระ ด่านสกุลเจริญ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทาน  
จังหวัดนครสวรรค์ 

7 นายบรรเทิง ภูมวง หัวหน้าหมวดทางหลวง แขวงทางหลวง นครสวรรค์ที่ 2 
8 นายอนันต์ พรรณโมภาศ ปลัดอําเภอ อําเภอชุมแสง 
9 นายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอําเภอ อําเภอแม่วงก์ 
10 นายภราชัช พักจตุรัส ปลัดอําเภอ อําเภอตาคลี 
11 นางสาววัชรีย์ พงษ์ไพบูลย์ ปลัดอําเภอ อําเภอโกรกพระ 
12 นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ นายอําเภอ อําเภอชุมตาบง 
13 นายวีระศักดิ์ ทามิน ปลัดอําเภอ อําเภอเก้าเลี้ยว 
14 นายเชิดชาย สิงห์พรหม ปลัดอําเภอ อําเภอไพศาลี 
15 นายวินัย แจ่มสว่าง ปลัดอําเภอ อําเภอตากฟูา 
16 นางสาวอารีลักษ์ จันทร์ลอย ปลัดอําเภอ อําเภอพยุหะคีรี 
17 นายมาโนช เฉยสวัสดิ์ ปลัดอําเภอ อําเภอเมือง 
18 นายฉัตรภูมิ อํานาจเหนือ ปลัดอําเภอ อําเภอท่าตะโก 
19 นางสาวยุพาภรณ์ คล้ายทับ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค ์
20 นางสาวขวัญเรือน บุญเกิด นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 

21 นางสาวศศิกัญชณา อุทัยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
22 นางสาวสุธารัตน์ วัชระอธิรัตน ์ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 

23 นางสาวธัญญธร สินสําอาง พนักงานนโยบายและแผนงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 

24 นางสาวปิยะดา ม้อมคํา พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 

25 นางสาวพิชชากร อุปกุน เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 

26 พันโทนิรันดร์ สิทธิสวัสดิ์ รองหัวหน้ากองกิจการ 
พลเรือน 

มณฑลทหารบกท่ี 31 

27 พันโทหญิงพัชรา แจ่มฟูา หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชน กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 
จังหวัดนครสวรรค์ 

28 พันตํารวจเอก 
สุภาพ กาญจนาพร 

ผู้กํากับการฝุายอํานวยการ
ตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค ์

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค ์

29 ร้อยตํารวจโท 
ดิเรก คงกลิ่น 

รองวารวัตรสืบสวน 
กองตํารวจทางหลวงที่ 4 
กองกํากับการที่ 1  
กองบังคับการตํารวจทางหลวง 

กองบังคับการ กองตํารวจทางหลวง  
จังหวัดนครสวรรค์ 

30 นายวัชระ ศิริสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 
31 นายพัชรวัฒน์ ฮุกชุน นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 
32 นายมัจฉพล เกษรดอกไม้ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  
สาขาชุมตาบง 

33 นายไพโรจน์ แสงแจ่ม พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดกลาง ช 2 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  
สาขาตากฟูา 

34 นายสมชาย แก้วศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  
สาขาตากฟูา 

http://center.isocthai.go.th/
http://center.isocthai.go.th/
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
35 นางสาวศิริพันธ์ นุ่นชะนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  
สาขาตากฟูา 

36 นายคเชนทร์ อาภรณ์หิรัญยรัศ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  
สาขาชุมตาบง 

37 นายเกียรติกูล มั่งคั่ง พนักงานนโยบายและแผนงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์  
สาขาชุมตาบง 

38 นางสาวรุ่ง หลิมพันธ์ หัวหน้าฝุายสงเคราะห์ สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 

39 นางสาวณัฐกานต์ ประกอบเที่ยง นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ 

40 นางสุภารณีิ แสงสุวรรณ์ ปลัดอําเภอ อําเภอบรรพตพิสัยน่าน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
9. จังหวัดน่าน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2 นางสาวเสาวนี พิชิตถิ่น รองนายกองคก์ารบริหาร 

ส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลขุนน่าน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

3 นายสุ่น แก้วอนันต์ ประธานอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

อําเภอเชียงกลาง 

4 นายประดิษฐ์ ช่างเข็น ผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตําบลขุนน่าน
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

5 นายสงคราม คงนายทา รองนายกเทศมนตรี ตําบลบ่อแก้ว อําเภอนาหมื่น 
6 นายจําเนียร พรมมี  อาสาสมัครปูองกันภัย 

ฝุายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนตําบลผาทอง 
อําเภอท่าวังทอง 

7 นางคะนอง เรืองตื้อ สารวัตรกํานัน ตําบลทุ่งช้าง อําเภอทุ่งช้าง 
8 นายสถาพร ยะตั๋น กํานัน ตําบลเชียงของ อําเภอนาน้อย 
9 นายศราวุธ พุฒตรง นายกองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลตาลชุม 
อําเภอท่าวังผา 

10 นายเหรียญ ถาวัลย์ รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลสันทะ 
อําเภอนาน้อย 

11 นายชนน สมหา ผู้ใหญ่บ้าน อําเภอเชียงกลาง 
12 นายสําราญ ปัญญาอินทร์ นายกองคก์ารบริหาร 

ส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลไหล่น่าน 
อําเภอเวียงสา 

13 นางภควดี เสียงหวาน กํานันตําบลทุ่งช้าง อําเภอทุ่งช้าง 
14 นายวีรยุทธ แสนเสมอ นายช่างไฟฟูา เทศบาลตําบลยอด  

อําเภอสองแคว 
การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายสราวุธ มหายศนันท์ นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์ปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยเขต 15 เชียงราย 
2 นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสํานักงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX4sCM1uzRAhXiCcAKHUBbDMIQFghMMA4&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fpeople%2F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259D%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%2F100003590032962&usg=AFQjCNEx4xhI_aXCj_Fn1ge9fftdmfOi4A&bvm=bv.145822982,d.d24
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX4sCM1uzRAhXiCcAKHUBbDMIQFghMMA4&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2Fpeople%2F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259D%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%2F100003590032962&usg=AFQjCNEx4xhI_aXCj_Fn1ge9fftdmfOi4A&bvm=bv.145822982,d.d24
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
3 นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน  
สาขาเชียงกลาง 

4 นางศรีทอน ผาทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน  
สาขานาน้อย 

5 พันตํารวจเอก 
นิรันท์ อัครยาลักษณ์ 

ผู้กํากับการฝุายอํานวยการ
ตํารวจภูธร จังหวัดน่าน 

สถานีตํารวจภูธรจังหวัดน่าน 

6 พันโทประยุทธ กุตตะนันท์ รองหัวหน้ากองกําลังพล
มณฑลทหารบกท่ี38 

มณฑลทหารบกท่ี 38 

7 พันตรีสมนึก ทิพย์สร  สัสดีอําเภอเวียงสา กองการสัสดีรักษาดินแดน 
8 ร้อยตํารวจเอก 

ปรเมษฐ์ เวียงเสา 
รองผู้บังคับร้อยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 325 

ร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 325 

9 นางปวีณา ยะใหม่วงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน 
10 นางภัทรนันท์ พิยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ชํานาญการ  
สํานักงานเกษตร อําเภอท่าวังผา 

11 นายภูมิพันธ์ ปรารมภ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศิลาแลง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน 

12 นายชัยพันธ์ วิท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน 
13 นายวิสิทธ์ มารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ 
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน 

14 นายวิชาญ วรรณพงษ์ ปลัดอําเภอ อําเภอเวียงสา 
15 นายธีรพร หมื่นแก้ว ปลัดอําเภอ อําเภอนาหมื่น 
16 นายวีรวัฒน์ ไทยกรณ์ ปลัดอําเภอ อําเภอปัว 
17 นายจ่วน จันเครื่อง ปลัดอําเภอ อําเภอเวียงสา 
18 นายไตรวิชญ์ โชควัศสิริธร ปลัดอําเภอ อําเภอเชียงกลาง 
19 นายโสสว่าง คนสูง ปลัดอําเภอ อําเภอนาน้อย 
20 นายถนอม เขียวษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 

21 นางรัชนี นุ้ยวังทอง พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 

http://www.cmi4.go.th/
http://www.cmi4.go.th/
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
22 นางสาววัฒนา ไวลิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 

23 นายภวัต สายวงค์ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 

24 นางสาววิดาวรรณ ญานะคาํ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 

25 นายสุเทพ สายแก้ว อัตราจ้าง สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 

26 นายอุดร รุนอินตา อัตราจ้าง สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 

27 นางสุวรรณา ฉัตรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 

28 นางสาวอรจุฬา ก่ําต๋ะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 

29 นางธีรนุช เปรมปราย พนักงานนโยบายและแผน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน 

30 นางสาววรนุช บัวเย็น พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน  
สาขานาน้อย 

31 นายธงชัย สายเกียรติวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน  
สาขานาน้อย 

32 นายวีระพล อิทธิมา พนักงานปฏิบัติการ 
ด้านสาธารณภัย (ERT) 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน  
สาขานาน้อย 

33 นายสฤษฎ์พล ศรีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน  
สาขาเชียงกลาง 

34 นายธนกร อินอ่ืน พนักงานปฏิบัติการ 
ด้านสาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน  
สาขาเชียงกลาง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
35 นายจํารัส อินแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน  
สาขาเชียงกลาง 

36 นายสัมฤทธิ์ ตุ้ยดา พนักงานขับและควบคุม
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน  
สาขาเชียงกลาง 

37 นายเมฆทร์ อินนะไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดน่าน  
สาขาเชียงกลาง 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
10. จังหวัดพิษณุโลก 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

พิษณุโลก 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2 นายพีรากร  ราชเพียแก้ว นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อภาค
อําเภอชาติตระการ 

3 นายมาก ชมมี นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
บ้านพร้าวอําเภอนครไทย 

4 นายสตาร์ แก้วปูองปก นักวิชาการงานท่ัวไป องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อโพธ์ 
อําเภอนครไทย 

5 นายอํานวย ม่วงทิม นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลปุาแดง  
อําเภอชาติตระการ 

การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายหรรณพ พุกจันทร์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพิษณุโลก 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

2 พันเอกยศทอง อัครธรรม รองผู้อํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 
จังหวัดพิษณุโลก 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 
จังหวัดพิษณุโลก 

3 นางสาวอิศราภรณ์ สุจาโน หัวหน้าสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพิษณุโลก  
สาขานครไทย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก  
สาขานครไทย 

4 พันตรีชาลี สุขศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร  
จังหวัดพิษณุโลก 

5 นายสมศักดิ์ เคน้ําอ่าง หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
นครไทย 

6 นางประนิตฐา ไชยวงศา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชํานาญการ 

ศูนย์ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก 

http://center.isocthai.go.th/
http://center.isocthai.go.th/
http://center.isocthai.go.th/
http://center.isocthai.go.th/
http://saiburihospital.com/
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
7 นายธราดล อภิจารี ผู้ช่วยปูองกันจังหวัด

พิษณุโลก 
ปกครองจังหวัดพิษณุโลก 

8 ร้อยตรีเอกลักษณ์ พรหมรักษ์ เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 
จังหวัดพิษณุโลก 

9 นายธนพล ขําฤทธิ์ นักส่งเสริม จังหวัดพิษณุโลก 
10 นายเบญจรงค์ บุสรา ปลัดอําเภอนครไทย ที่ว่าการอําเภอนครไทย 
11 นางพนัสรมย์ เฟ่ืองระย้า พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
12 นางสาวศศิวิมล คําปวง พนักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

13 นางสาวพชรพร รัตโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

14 นายไตรภพ อินลองพล พนักงานปฏิบัติการ 
ด้านสาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก  
สาขานครไทย 

15 นางปาลิน เจริญทวีทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

16 นางสาวนวพร แดงชาวนา นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

17 นางสาวอารีรัตน์ เนื้อสีจัน นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

18 นายไพโรจน์ บัวแก้วเทศ พนักงานเครื่องจักรกล 
ขนาดกลาง ช 2 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

19 นายเชาวฤทธิ์ แจ้งแก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง ช 2 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

20 นางเวสารัช คุ้มสุพรรณ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง ช 2 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

21 นายพีรณัฐ ตรงต่อกิจ พนักงานวิทยุ ส 2 สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
22 นายประนอม เนียมหอม พนักงานวิทยุ ส 2 สํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
23 นายมังกร นวลจีน พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดกลาง ช 2 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

24 นายชัยวัฒน์ เขียวนนท์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง ช 2 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

25 นายบรรพต โคตรเทิ้ง หัวหน้าฝุายปูองกันและ
ปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

26 นางสาวภัทราภรณ์ ปาละกุล พนักงานปฏิบัติการ 
ด้านสาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

27 นางสาวธัทรีการ์ พระสนชุ่ม พนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

28 นายกนกพงศ์ เจาะจง พนักงานธุรการชํานาญงาน 
(รักษาการหัวหน้าฝุาย
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย) 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 

29 นางจิรภา เวียงทอง เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชีชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
11. จังหวัดล าปาง 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2 นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน 
3 นายไพริช บมไผ ปลัดอําเภอ อําเภอวังเหนือ 
4 นางพงษ์นิวัติ เครือวัลย์ นักปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลวังเหนือ
อําเภอวังเหนือ 

5 นายทรงชัย ไม้รัง นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวเมือง 
อําเภอเมืองปาน 

6 นายวุฒิพงษ์ แก้วฟาเปือย ปลัดอาวุโส อําเภอเมืองปาน 
7 นายสรไกร จินดามณี นักปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก 
อําเภอแจ้ห่ม 

8 พันจ่าเอก 
อุทิศ ศิริพรอมาตย์ 

นักปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้ห่ม 
อําเภอแจ้ห่ม 

9 ร้อยตรีวิรัตน์ ชาวเขียววงค์ เจ้าหน้าที่งานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโปุง 
อําเภอเถิน 

10 นายพรชัย แสนวงค์ใน เจ้าหน้าที่งานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ 
อําเภอเถิน 

11 นายสวัสดิ์ หอมจิตร นายกเทศบาลตําบลแม่พริก  อําเภอแม่พริก 
12 จ่าเอกประเทือง สุภาพร นายช่างโยธา เทศบาลตําบลสบปราบ  

อําเภอสบปราบ 
13 จ่าสิบเอกอดุลย์ อุดสร้อย เจ้าหน้าที่งานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลเสริมขวา  
อําเภอเสริมงาม 

14 พันจ่าอากาศเอก 
คมสัน เขียวสา 

เจ้าหน้าที่งานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลเสริมซ้าย  
อําเภอเสริมงาม 

15 ว่าที่ร้อยตรี 
วิชญะ ทะนายมา 

นักปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังทอง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายสมคิด ผานุการณ์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลําปาง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

2 พันตํารวจโท 
กรเพชร มูลเมือง 

รองผู้กํากับการ สถานีตํารวจภูธรอําเภอวังเหนือ 

3 นางมาลี ทาไชยวงค์ ปลัดอําเภอ อําเภอเสริมงาม 
4 นายชาคร ณ ลําปาง หัวหน้าปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัด สาขาเถิน 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 
สาขาเถิน 

5 นางสาวจนัทร์จิรา หลีกเหลี่ยง ครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี 
อําเภอเถิน 

6 นายเฉลิม ตามคุณ พนักงานดับเพลิง เทศบาลตําบลวังเหนือ 
อําเภอวังเหนือ 

7 นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อํานวยการโรงเรียน โรงเรียนวังเหนือวิทยา  
อําเภอวังเหนือ 

8 นายเทอดธง ภิระบรรณ์ ผู้ช่วยสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุข  
อําเภอวังเหนือ 

9 นางสาวมุฑิตา พรหมประดิษฐ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง  
สาขาเถิน 

10 นายวัฒนา สาคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ 

ศูนย์ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 10 ลําปาง 

11 นายประเสริฐ ต่อเขต หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลําปาง สาขาวังเหนือ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง  
สาขาวังเหนือ 

12 นายศุภฤกษ์ ทิฉลาด ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเถิน 
13 นายกวีวัฒน์ สุขเกษม หัวหน้าฝุายปฏิบัติการ สํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดลําปาง  
สาขาวังเหนือ 

14 นายยุทธานุภาพ อานุภาพบรรยง ปลัดอําเภอ อําเภอเถิน 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
15 นางสาวทิวา มิ่งเชื้อ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 
16 นางสาววารุณี ลีลาชัย พนักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

17 นางณัฐธยาน์ อินต๊ะใจ พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

18 นายเกษม ใจแน่น พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

19 นางสาวอลสิ สายวงศ์ปัญญา พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

20 นายโยธิน รามมะมะ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

21 นางสาวธัญญา ภัคดีอักษร พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

22 นายสยมภู เรนทอน พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

23 นางวรรณภา หมื่นตาบุตร พนักงานนโยบายและแผนงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

24 นางสาววรพรรณ สุขเกตุ พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

25 นายบุญเจต บุตติ นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

26 นายธนกฤต เทพปินตา พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

27 นางสาวจนัทร์เพ็ญ บุตรสาน เจ้าพนักงานธุรการ 
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

28 นางพุธ เสี้ยวภูเขียว พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3  สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดลําปาง 

29 นายสมเกียรติ จ้อยกลิ่น พนักงานปฏิบัติการ สํานักงานปูองกันและบรรเทา    
สาธารณภยัจังหวดัลําปาง สาขาเถิน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
12. จังหวัดเลย 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2 นายสันต์ จูชัง เกษตรอําเภอนาแห้ว สํานักงานเกษตรอําเภอนาแห้ว 
3 นายสมเกียรติ สารวงศ์ ปลัดอําเภอ อําเภอนาแห้ว 
4 นายทวี ลีทาสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน ปกครองท้องถิ่น 
5 นายเจริญ ทองหล่อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปกครองท้องถิ่น 
6 นายสงกรานต์ กล่อนกลาง หัวหน้าอาสากู้ภัยสว่าง  

จุดด่านซ้าย 
อําเภอด่านซ้าย 

7 จ่าสิบเอกมังกร พัทรศรี เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลศรีสองรัก 
อําเภอด่านซ้าย 

8 พันจ่าอากาศเอก 
ประดิษฐ์ ศรีปัญญา 

นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตําบลนามาลา 
อําเภอนาแห้ว 

การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายปรีดี ทุมมาลา หัวหน้าฝุายปูองกันปฏิบัติการ สํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดเลย 
2 นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 
สาขาด่านซ้าย 

3 นางสุภาภรณ์ มณีโชติ เจ้าพนักงานธุรการ 
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

4 นางดวงฤดี สุขสมบัติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อาวุโส 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

5 นายสุกิ น้อยเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

6 นายอนุชา บุญพิมพ์ นายช่างเครื่องจักรกล 
ขนาดหนัก ช 2 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

7 นางสาวสุอาภา แซ่ยี้ พนักงานนโยบายและแผนงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
8 นายวินัย อุ่นแก้ว นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

9 นายจิรวัฒย์ จันทร์พานิชย์ นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

10 นางสาวพนูทรัพย์ อมาตยกลุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

11 นายถาวร แสงสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

12 นายธนรัตน์ จันทะฟอง นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

13 นางอรนิตย์ จนัทร์พานชิย์ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย 

14 นายสุระชาติ กัณเรศ นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

15 นายวิบูลย์ พุฒิมา นายช่างเครื่องกลอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

16 นางสาวพินิด คําเสนา พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 

17 นายพานเพชร โฮมประเสริฐ นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย 

18 นายสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลด่านซ้าย  
อําเภอด่านซ้าย 

19 จ่าเอกจักรี เชื้อบุญมี หัวหน้าฝุายปูองกัน 
สาธารณภัย 

เทศบาลตําบลด่านซ้าย 
อําเภอด่านซ้าย 

20 นายนิรุตต์ ซ้อนจันดี พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย 

21 นายชํานาญ มีมูล สาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุข  
อําเภอด่านซ้าย 

22 นางสาวภัชราวดี เหตุเกษ พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดเลย 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
13. จังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2 นายอดิศักดิ์ คําเพราะ หัวหน้าสํานักงาน

ปลัดเทศบาล 
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 

3 นายรังรักษ์ ดวงชัย อาสากู้ชีพ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษ 
ธรรมสถาน 

4 นายขรรค์ชัย แถบหอม เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
กระแซง อําเภอกันทรลักษ์ 

5 นายกรวิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ประธานอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (กู้ภัย) 

มูลนิธิกู้ภัย 

6 นายธวัชชัย มังอย่า ประธานอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (กู้ภัย)  
จุดบริการไพรบึง 

มูลนิธิกู้ภัย อําเภอไพรบึง 

7 นายสุริยา พวงสุข นิติกร องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลหนองงูเหลือม 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองงูเหลือม อําเภอเบญจลักษ์ 

8 นายพงศธร วงศ์พิทักษ์ นักวิชาการเกษตร เทศบาลตําบลสําโรงพลัน 
อําเภอไพรบึง 

การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี ผู้อํานวยการศูนย์ปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 13 อุบลราชธานี 

กรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

2 นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้เหลือง หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

3 นายทวีศักดิ์ บัวพา หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ  
สาขากันทรลักษ์ 
 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษสาขา
กันทรลักษ์ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
4 นายธนกร พูนติ้ม หัวหน้าฝุายสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

5 นายสุพจน์ ไชยกุฉิน ปลัดอําเภอ อําเภอกันทรลักษ์ 
6 นายพรหมฤทธิ์ ฤทธิ์เพชร ปลัดอําเภอ อําเภอเบญจลักษ์ 
7 นายจํานงค์ ยอดย้อย ปลัดอําเภอ อําเภอขุขันธ์ 
8 ดร.โสภา มะเครือสี ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค

กันทรลักษ์ 
สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

9 นายพงศ์นริศร์ บริสุทธิ์ ปศุสัตว์อําเภอ สํานักงานปศุสัตว์  
อําเภอกันทรลักษ์ 

10 นายสมจิตร สอนภักดี เกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ์ 
11 พันตํารวจเอก 

ชยากร เทศะบํารุง 
ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร
กันทรลักษ์ 

สถานีตํารวจภูธรกันทรลักษ์ 

12 พันตรีกฤชณ์ โพธิ์อ่อน นายทหารฝุายกิจการ 
พลเรือนหน่วยเฉพาะกิจ 
กรมทหารพรานที่ 23  

กรมทหารพรานที่ 23 

13 นายสุนทร พิญญพงษ์ นายช่างเครื่องกลอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  
สาขากันทรลักษ์ 

14 นายชราวุทธิ์ ไพรใหม่ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  
สาขากันทรลักษ์ 

15 นายจิตรติศักดิ์ คําซาย พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  
สาขากันทรลักษ์ 

16 นางสาวอนงค์ ปิ่นนิวงศ์ พนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 
สาขากันทรลักษ์ 

17 นางสาวพัชรินทร์ ธุษาวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

18 นางสาวธนัชชา สนิท พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
19 นายทรงศักดิ์ สถาปนะนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

20 นายจิรภัทร์ หมายสุข พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

21 นายเกียรติศักดิ์ บุญเพลิง พนักงานขับรถยนต์ สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

22 นางสาวเจนตมิาศ พงษ์พิพิธธรรม พนักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

23 สิบตรีปรีชาพร ถิ่นตองโขบ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

24 นายจันทร์เพ็ญ ศรีสังห์ พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดหนัก 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

25 นางสาวจุลีพร สีโสดา พนักงานนโยบายและแผนงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

26 นายพรมมินทร์ แสงเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

27 นางลัดดา สมพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชํานาญงาน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

28 นายเสงี่ยม คอกกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

29 นายเทวัญ ศรีสิงห์ พนักงานขับเครื่อจักรกล 
ขนาดกลาง 

ศูนย์ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี 

30 นายวศิน อินตะนัย ช่างเจาะบ่อบาดาล ระดับ ช 4 สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

31 นายประยูร นามวงศ์ พนักงานขับเครื่องจักรกล 
ขนาดหนัก 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ 

32 นางอักษรพิมพ์ จันทะวงศ์ คร ู โรงเรียนบ้านชําม่วง  
อําเภอกันทรลักษ์ 

33 นางศิริวรรณ เจริญโรจนชัย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกันทรลักษ์  
อําเภอกันทรลักษ์ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
14. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2 นายอุดร ทับทอง พนักงานวิทยุ เทศบาลตําบลบางสวรรค์  

อําเภอพระแสง 
3 นายอํานวย เจริญผล อาสาสมัครปูองกันภัย 

ฝุายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
ไทรโสภาอําเภอพระแสง 

4 นายสิทธิโชค เถาเสถียร ประธานอาสาสมัคร 
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5 นายทรงวุฒิ รักษา นักบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

6 นายอมัภวงค์ ทิพย์ชัยมงคล นักปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
ไทรโสภา อําเภอพระแสง 

7 นายนพดล จันทบูรตน์ นักปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
พ่วงพรมคร อําเภอเคียนซา 

8 นายประเสริฐ สมัย หัวหน้างานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
สินปุน อําเภอพระแสง 

9 
นายเฉลิมพล โกศลสบูรณ์ ปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลวัง 
อําเภอท่าชนะ 

10 นายนิติศักดิ์ บุญมานนท์ หัวหน้าฝุายปฏิบัติการ มูลนิธิกุศลศรัทธา 
11 นายกรรณฑ์กร คงเจริญ กู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิกุศลศรัทธา 
การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายธนกร ตระบันพฤกษ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2 นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สาขาท่าชนะ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สาขาท่าชนะ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
3 นายวันสาด ศรีสุวรรณ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สาขาเกาะสมุย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สาขาเกาะสมุย 

4 นายจํานงสวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สาขาพระแสง 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สาขาพระแสง 

5 นางราตรี อดุลย์สิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

6 นางจริยา มุขดารา ครู  สํานักงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย อําเภอท่าชนะ 

7 นายวีรวัฒน์ เมืองน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่ง 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง 
อําเภอไชยา 

8 นายวิทยา สุขประดิษฐ์ เกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะสมุย 
9 นางสาวลักขนา ธาวุฒิกุล เกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอไชยา 
10 นายถวัลย์ชัย พรหมมา นิติกรชํานาญการ ศูนย์ปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เขต 11   
สุราษฎร์ธานี 

11 นายบรรเจิด อินทร์คง สาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุข 
อําเภอพระแสง 

12 นายดํารงค์ ยี่สุ่น ปศุสัตว์อําเภอ สํานักงานปศุสัตว์ อําเภอพระแสง 
13 นายสงชัยยศ มางอุต ประมงจังหวัดสุราษฎร์ สํานักงานประมง อําเภอพระแสง 
14 นายมนูญ แช่มช้อย รองผู้อํานวยการฝุาย

วิศวกรรม 
แขวงการทาง  อําเภอเวียงสระ 

15 พันตรีอุดมพร พลายสวัสดิ์ สัสดีอําเภอพระแสง มณฑลทหารบกท่ี 45 
16 ร้อยตํารวจโท 

มีศักดิ์ เทพบุรี 
รองสารวัตรปูองกัน 
ปราบปรามสถานีตํารวจภูธร 

สถานีตํารวจภูธรอําเภอพระแสง 

17 นางทิวา รัตนรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพระแสง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
18 นายสวัสดิ์ ใหม่ซ้อน นายช่างเครื่องกล 

ชํานาญงาน 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สาขาท่าชนะ 

19 นางจตุพร พลจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

20 นายสัณฐาน ใจเอ้ือ หัวหน้าฝุายปูองกัน 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สาขาพระแสง 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
15. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2 นายภาณุพงศ์ เสนา หัวหน้ามูลนิธิประชาร่วมใจ มูลนิธิประชาร่วมใจ 
3 นายกฤษดา สุกใส อาสาสมัครมูลนิธิ 

ประชาร่วมใจ 
มูลนิธิประชาร่วมใจ 

4 นายรสสิทธิ์ มีแสง อาสาสมัครมูลนิธิ 
ประชาร่วมใจ 

มูลนิธิประชาร่วมใจ 

5 นายธนัชทิศน์ อินทสา อาสาสมัครมูลนิธิ 
ประชาร่วมใจ 

มูลนิธิประชาร่วมใจ 

6 นายเสถียร จันทร์ชม อาสาสมัครมูลนิธิ 
ประชาร่วมใจ 

มูลนิธิประชาร่วมใจ 

7 นายมนัส มารคคงค์แก้ว ช่างฉุกเฉิน สมาคมวิทยุสมัครเล่น 
8 นายเฉลิม ร่างเล็ก อาสาสมัครปูองกันภัย 

ฝุายพลเรือน 
เทศบาลตําบลชะมายอําเภอทุ่งสง 

9 นายจักรพันธ์ ฟังแกร์ พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช 
อําเภอสิชล 

10 นายศิระ แซ่ลิ้ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลสิชล 
อําเภอสิชล 

11 นายประคองศักดิ์ กุลชิรัว ประธานศูนย์ องค์การบริหารส่วนตําบลละอาย 
อําเภอฉวาง 

12 นางอริศรา ชูพกศ์ หัวหน้าสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยปริก 
อําเภอฉวาง 

13 นางกนกณัฐ เพชโรภาส หัวหน้าสํานักปลัด เทศบาลตําบลทุ่งใหญ่  
อําเภอทุ่งใหญ่ 

14 นายสนั่น คําแหง สมาชิกองค์การบริหาร  
ส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลควนกรด 
อําเภอทุ่งสง 

15 จ่าสิบเอกปามศักดิ์ บัวตูม หัวหน้างานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสํานักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2 นายเอนกพันธ์ เพชรพลอย นายอําเภอ อําเภอนบพิตํา 
3 นายสมพงษ์ มทมณี นายอําเภอ อําเภอฉวาง 
4 พันตรีประเสริฐ สายทองแท้ ผู้บังคับค่ายฝึกการรบพิเศษ

สิชล 
กองทัพภาคที่ 4 

5 นายไชยา ขนอม นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเทพราช 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิชล 
อําเภอสิชล 

6 นายสันชนะ เพชรชู ท้องถิ่นอําเภอท่าศาลา ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
7 นางนงนภัส เพชรกุล หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลท่าศาลา 
8 นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสํานักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาสิชล 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล 

9 นางสาวนุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเทศบาล เทศบาลตําบลท่ายาง อําเภอทุ่งใหญ่ 
10 พันจ่าเอกจีระศักดิ์ ธูกน พนักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลเขาพระ  
อําเภอพิปูน 

11 นายจําเนียร ราชประดิษฐ์ รองนายกเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลกรุงชิง 
อําเภอนบพิตํา 

12 นายประภาส ขาวคํา หัวหน้าสํานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สาขาพิปูน 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
สาขาพิปูน 

13 นายวีระ นาคะ ปลัดอําเภอ อําเภอพิปูน 
14 นายทรงวิทย์ ไกรนภ รักษาการแทนนายอําเภอ อําเภอสิชล 
15 นายธเนศวร คงหอม หัวหน้าสํานักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สาขาทุ่งใหญ่ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช   
สาขาทุ่งใหญ่ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
16 นางณัฐพร เครือจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนปฏิบัติการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล 

17 นางรัตติกานต์ แก้วคง พนักงานการเงินและบัญชี สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล 

18 นางเพ็ญจันทร์ แซ่หลี นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาสิชล 

19 นางสาวอภิญญา ภัคดีชน นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ 

20 นายณัฐพล สุชาติพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ 

21 นายสอน สะโตน นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

22 นางอาภรณ์ รุทรพันธ์ หัวหน้าฝุายปฏิบัติการ 
สาธารณภัย  

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช สาขาพิปูน 

23 นายจงจักษ์ ทองส่งเสริม เจ้าหน้าที่ธุรการชํานาญงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

24 นายไอศวรรย์ สงนอินทร์ นายช่างโยธาชํานาญงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

25 นางศราพี ศรัญคาวิน รักษาการหัวหน้าฝุาย
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

26 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร สถานีกาชาดสิรินธรอําเภอทุ่งสง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
27 ร้อยเอกพันธมิตร อารยะมั่นคง ผู้ช่วยนายทหารสวัสดิการ

มณฑลทหารบกท่ี 43 
มณฑลทหารบกท่ี 43 

28 นายสุพจน์ สังทองข์ รองนายก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุแหระ 

องค์การบริหารส่วนตําบลกุแหระ 
อําเภอทุ่งใหญ่ 

29 นายพบศิศิพร กิรติกรพิสุทธ์ ปลัดอําเภอ อําเภอช้างกลาง 
30 นายธีระศักดิ์ บํารุงศรี พนักงานนโยบาย 

และแผนงาน 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราชสาขาทุ่งใหญ่ 

31 สิบเอกธํารง รัตนบุรี นักปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
นาหลวงเสน อําเภอทุ่งสง 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
16. จังหวัดสงขลา 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
การสัมภาษณ์ 
1 นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2 นายสาลูดีน หะหนัง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบล
สะกอม อําเภอจะนะ  
จังหวัดสงขลา 

3 นายหมังโสด สันนะกิจ เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เทศบาลตําบลเทพา 
อําเภอเทพา 

4 นายโสพล ไชยวงศ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลกระแสสินธุ์
อําเภอกระแสสินธุ์ 

5 สิบเอกสุเทพ ทองสุวรรณ เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
ท่าบอนอําเภอระโนด 

6 นายภูมิพฒัน์ ศรไกรสิทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชํานาญการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อตรุ
อําเภอระโนด 

7 นางสาวศุภักษร เพชรสุก หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลเทพา
อําเภอเทพา 

การประชุมกลุ่มย่อย 
1 นายอํานาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสงขลา 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา 

2 นายสมชาย แก้วชลมดี ปลัดอําเภอ อําเภอสะบ้าย้อย 
3 พันตรีเกียรติศักดิ์ สุนทอง รองผู้บัญชาการส่วนแยก กรมสนับสนุน 

กองพลทหารราบที่ 15 
4 ร้อยเอกวิทูร ชูจิต ผู้ช่วยนายทหารเตรียมการ มณฑลทหารบกท่ี 42 
5 นายไชยศิษย์ วรรณวิไล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาระโนด 

6 นางสาวสุภาภรณ์ รอดผล นักการจัดการงานทั่วไป
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาระโนด 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
7 นายประยง ชะโนวรรณะ หัวหน้าฝุายสงเคราะห์

ผู้ประสบภัย 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  

8 สิบตรีอรรถธาดา หมวดพุฒ เสมียนกองบัญชาการ 
ส่วนแยก 

กรมสนับสนุน 
กองพลทหารราบที่ 15 

9 นายอชิระหาญกล้า พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาเทพา 

10 นายพัฒพล พดสะองศ์ ปลัดอําเภอ อําเภอสทิงพระ 
11 นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสํานักงานปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสงขลา สาขาระโนด 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาระโนด 

12 นาวาโทประจักร เจนไธสง หัวหน้าแผนกนโยบาย 
และแผนกองกิจการพลเรือน  

กองบัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 2 

13 นายธรรมศักดิ์ สว่างวงศ์ ปลัดอําเภอ อําเภอจะนะ 
14 นางสาวศุภมาส เคี้ยนหิ้น รองผู้อํานวยการ 

โรงเรียนเทพา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา 
เขต 16 

15 นางรัตดาวัลย์ อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพา 
16 นายพันตํารวจโทจตุพร คุณทอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา  
17 นางสาวมณทกร บุญโท พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาเทพา 

18 นางสาวศศิธร พุ่มเกื้อ พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาเทพา 

19 นางสาววรรณี คําเกลี้ยง พนักงานประจําสํานักงาน สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาระโนด 

20 นางรจนา พูลสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาเทพา 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
21 นางสาวนันธิดา ไกรกราย พนักงานปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาระโนด 

22 นายสิทธิพร รังษีกุล นายช่างโยธาอาวุโส สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาเทพา 

23 นายโอลาพันธ์ จันทร์อ่อน วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาเทพา 

24 นายธนขวัญ ปิ่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาระโนด 

25 นายวัชรินทร์ ขนาบแก้ว หัวหน้าฝุายปูองกัน 
สาธารณภัย 

สํานักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดสงขลา  
สาขาระโนด 

26 นายสุจิต คงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 

สํานักงานสาธารณสุข  
จังหวัดสงขลา 
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