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บทสรุปผูบริหาร 

(Executive Summary) 
 

 

 

1. บทนํา 

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 อนุมัติในหลักการใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาแทนการจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เห็นชอบตามขอเสนอ

ที่คณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. เก่ียวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสรางสวนราชการดานสังคม มติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2555 ไดรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจงมติคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 16 จังหวัด 30 สาขา 

รวมทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ เผาจินดา) ไดอนุมัติในหลักการเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 

2558 ใหจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอในเบ้ืองตน และใหกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในกรม ตามแนวทาง

หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว18 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 

4 เมษายน 2560 เห็นชอบการปรับปรงุแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหภาครัฐ

ที่ขนาดท่ีเหมาะสม ลดความซ้ําซอนของภารกิจรัฐ เกิดความคุมคาของการใชทรัพยากร และยกระดับความ

เปนเอกภาพของการบริหารราชการในพื้นที่  

จากมติและคําส่ังดังกลาวขางตน ประกอบกับการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขาที่ผานมา เกิดชองวางเร่ืองกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ ท้ังจากสภาพปญหา

โครงสรางองคกร จํานวนสาขาและสภาพพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานไมสามารถใหบริการ ใหความชวยเหลือ 

และสนับสนุนภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุม รวมถึงการปรับปรุง

ระบบการทํางาน การกําหนดอํานาจหนาที่ การบังคับบัญชา การกํากับ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงไดมอบหมายใหสํานักงานศูนยวิจัยและใหปรึกษาแหงมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตรไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค

คือ 1) เพ่ือศึกษา วิเคราะหสภาพปญหากลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 2) เพ่ือศึกษาพัฒนา

และออกแบบ ระบบงาน กลไกและโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ที่เหมาะสม 3) เพ่ือศึกษา

ความเปนไปไดในการจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาคในระดับอําเภอ และ 4) เพ่ือรับทราบขอเสนอแนะการออกแบบ

ระบบงาน กลไกและโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 240 วัน 
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ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยจะเปนขอเสนอท่ีสําคัญท่ีจะนําไปใชประโยชนในการกําหนดรูปแบบโครงสรางในระดับ

ภูมิภาคที่เหมาะสม รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ีที่มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น  

 

2. กรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารงานจังหวัดใหมีศักยภาพเหมาะสมกับบริบท

ของพื้นที่ในที่นี้ อาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีดานการบริหารรฐักิจที่เก่ียวของ 4 ประการ แตละกรอบแนวคิด

มีสาระสําคัญดังน้ี 

 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับการจัดโครงสรางการปกครองพื้นที่นอกศูนยกลาง 

สาระสําคัญคือ การจัดโครงสรางความสัมพันธระหวางหนวยการปกครองในระดับตาง ๆ ของรัฐ

ในแตละประเทศ โดยทั่วไปมักตั้งอยูบนหลักการถายโอนภารกิจหนาที่จากรัฐบาลระดับชาติไปยังหนวยการปกครอง

ในระดับต่ํากวาซึ่งมีฐานะเปน “กลไกการปกครองพื้นที่นอกศูนยกลาง” (Subnational government) 

ดังจะเห็นไดจากการจัดโครงสรางการบริหารงานภาครัฐเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจหนาที่จากรัฐบาล

ในสวนกลางลงไปยังหนวยการปกครองในระดับต่ํากวาในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น การจัดโครงสราง

เพื ่อรองรับการจัดสรรภารกิจของรัฐภายใตความสัมพันธในแนวดิ่งจากระดับบนลงไปยังระดับที่ต่ํากวานั้น 

ปรากฏใหเห็นใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการแบงอํานาจจากสวนกลาง (Deconcentration) และการกระจาย

อํานาจออกจากสวนกลาง (Decentralization) 

 

2.2 แนวคดิเกี่ยวกับการจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค 

การจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค ตั้งอยูบนหลักการแบงอํานาจหนาท่ีบางประการของ

หนวยราชการสวนกลางใหแกเจาหนาที่ที่หนวยงานของรัฐสวนกลางสงไปปฏิบัติหนาท่ีประจําในพ้ืนที่สวนภูมิภาค 

(Deconcentration) ในประเทศที่มีรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคในลักษณะเครือขายการบริหารราชการ

ในภูมิภาคซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากสวนกลางใหตั้งปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ีนั้น ก็มีลักษณะการมอบอํานาจ

ที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสามารถแยกออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่หนึ่ง ระบบการมอบอํานาจโดยกระทรวง

หรือกรม คือ ระบบการจัดตั้งหนวยงานในสังกัดของสวนกลางในพ้ืนที่ภูมิภาค โดยกระทรวงหรือกรมไดมีการขยาย

กลไกของตนเองออกไปยังพ้ืนที่นอกศูนยกลางผานระบบการมอบอํานาจใหแกสํานักงานตัวแทนในพื้นที่ตาง ๆ 

และรูปแบบท่ีสอง ระบบมอบอํานาจโดยรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีคือ ระบบการจัดตั้งหนวยงานตัวแทนของ

รัฐบาลในพื้นที่ภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ โดยที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมีบทบาทกําหนดใหมีการจัดตั้ง

หนวยบริหารราชการในพื้นที่ภูมิภาคข้ึน ซ่ึงประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการระดับกระทรวงหรือกรม

ในสวนกลางที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี การจัดตั้งหนวยงานในสังกัดของสวนกลาง
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ในพ้ืนที่ภูมิภาค ในกรณีนี้ มีสถานะเปนการบริหารราชการสวนภูมิภาคอยางไมเปนทางการ เนื่องจากเปนระบบ

ที่เกิดจากการมอบอํานาจโดยรัฐบาลโดยตรง   

สาํหรับการจัดโครงสรางการบริหารงานของจังหวัดของไทย สะทอนหลักการจัดความสัมพันธระหวาง

หนวยงานของรัฐอยางนอย 3 รูปแบบ (1) การจัดความสัมพันธในเชิงการประสานการทํางานแบบตัดขาม

ประเด็นนโยบาย (Across policies) ระหวางสวนราชการประจําจังหวัดซ่ึงอยูภายใตสังกัดสวนราชการระดับ

กรมตาง ๆ (2) การจัดความสัมพันธในเชิงการประสานการทํางานระหวางตัวแสดงหรือผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

(Across actors and stakeholders) ดังปรากฏในรูปคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และ (3) การจัดความสัมพันธในเชิงการประสานการทํางานแบบ

ตัดขามระดับ (Across levels) เปนการประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยราชการระดับจังหวัด อําเภอ 

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

2.3 แนวคดิเกี่ยวกับการออกแบบโครงสรางองคการตามสภาพแวดลอม 

ทฤษฎีการจัดโครงสรางองคการที่ตั้งอยูบนการพิจารณาปฏิสัมพันธระหวางองคการในฐานะอินทรียภาพ

กับสภาพแวดลอม (Organization as organisms) กลาวคือ ลักษณะองคการชนิดหนึ่ง ๆ ยอมมuความสัมพันธ

เช่ือมโยงกับระบบนิเวศที่ดํารงอยูเสมอ ทั้งความสัมพันธระหวางระบบยอย ๆ ภายในองคการ และระหวาง

องคการกับสภาพแวดลอมภายนอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เปนไดทั้งโอกาสหรือสิ่งทาทาย

การทํางานขององคการ ดวยเหตุนี้ องคการตองมียุทธศาสตรในการจัดการรับมือกับความเปล่ียนแปลง

ภายนอกอยูเสมอ ไมวาจะเปนการนําเคร่ืองมือการจัดการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาปรับใชอยางยืดหยุน

ตามสถานการณ ดวยเหตุนี้ การออกแบบและจัดตั้งหนวยการปกครองพื้นท่ีนอกศูนยกลางในรูปแบบเฉพาะข้ึน

ในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ เพื่อใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการโดยสอดคลองกับความจําเพาะของพื้นที่ ซ่ึงแตกตาง

จากพื้นที่อ่ืน ๆ ไมวาจะเปนในแงสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และชาติพันธุ 

จึงตองวางอยูบนการวิเคราะหลักษณะการปฏิสัมพันธระหวางองคกรนั้น ๆ กับสภาพแวดลอมเชิงพ้ืนที่เปนสําคัญ 

 

2.4 แนวคดิการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ประกอบดวยหลักการสําคัญ 

4 ประการและหลักการยอย 10 ประการ ไดแก 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 

ประกอบดวย ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) การตอบสนอง (Responsiveness) 

2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด วย ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได  

(Accountability)  เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หลกันิติธรรม (Rule of Law) ความเสมอภาค (Equity) 

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหา ฉันทามติ  

(Participation/Consensus Oriented) การกระจายอํานาจ (Decentralization) และ 4) ความรับผิดชอบ

ทางการบรหิาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)  
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3. ขอมูลในการพิจารณากําหนดพื้นที่ศกึษา 

 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการพิจารณาพ้ืนที่โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญในการพิจารณาดังตอไปนี้ 

1) ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่โดยแบงเปน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 จังหวัด เพ่ือดําเนินการเปรียบเทียบ

การดําเนินงานในพ้ืนที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศคลายคลึงกัน ท้ังนี้ ความคลายคลึงดังกลาวมีแนวโนมที่จะนําไปสู

การเกิดข้ึนของภัยที่มีลักษณะคลายคลึงกันนั่นเอง 

2) พื้นที่ที่ดําเนินการคัดเลือกในแตละภูมิภาคนั้น จะดําเนินการคัดเลือกบนฐานของการที่ พ้ืนที่มี

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาและไมมี เนื่องจากจะนําไปสูการเปรียบเทียบศักยภาพ

ในการบริหารจัดการ รับรูสภาปญหาการดําเนินงานที่เกิดข้ึนในพื้นที่ไดอยางเหมาะสมตอไป 

3) พื้นท่ีที่ดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาประกอบกับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งที่เปนสวนหนึ่งของพ้ืนที่

พิเศษดานการพัฒนาเศรษฐกิจ พ้ืนที่ชายแดน พ้ืนท่ีซึ่งเคยเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ เปนตน 

จากที่กลาวไปนั้นไดนําไปสูการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา โดยการหารือรวมกันระหวางผูแทน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและคณะผูวิจัย โดยพื้นท่ีกรณีศึกษา 8 พ้ืนที่ ไดแก ภาคเหนือ คือ จังหวัด

เชียงราย และจังหวัดเพชรบูรณ ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก คือ จังหวัดระยอง และจังหวัดกาญจนบุรี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสกลนคร และภาคใต คือ จังหวัดสงขลา และ

จังหวัดภูเก็ต 

 

4. บทวิเคราะหวาดวยระบบและกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี 

 

สวนนี้เปนบทวิเคราะหวาดวยระบบและกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ ซึ่งวิเคราะหมาจาก

การเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือและเอกสาร รวมไปถึงขอมูลที่ไดจากพื้นที่กรณีศึกษา มีเนื้อหาประกอบไปดวย 

(1) นโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบกฎหมาย (2) แผนงาน โครงการ กิจกรรม (3) ระบบการอํานวยการ การส่ังการ 

การประสานงาน (4) ระบบการติดตามและการประเมินผล (5) การจัดการทรัพยากรบุคคล (6) การสราง

เครือขายความรวมมือ และ (7) กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ สรปุสาระสําคัญไดดังน้ี 

 

4.1 นโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบกฎหมาย  

 

1) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร พ.ศ. 2558  

สิ่งที่นาสนใจสําหรับนโยบายและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 คือ  

การไมกําหนดปที่สิ้นสุดของนโยบายและแผนดังกลาว หากแตใหอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการติดตามประเมินผล และ

ใหหนวยงานตาง ๆ รายงานผลการดําเนินงานในระยะตาง ๆ ประจําป และเม่ือยุทธศาสตรสิ้นสุดลงในระยะสี่ป 
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และใหแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 นี้มีความยืดหยุนตอการปรับเปลี่ยน 

หากสถานการณตาง ๆ เปล่ียนแปลงไป กระนั้นการปรับนโยบายและแผนในอนาคต ข้ึนอยูกับความสามารถ

ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานสาธารณภัยในประเทศไดในระยะที่เหมาะสม และมีการดําเนินการ

ที่รวดเร็วในการปรับแผนใหนําไปสูเปาหมายนโยบายดานการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยในอนาคตได 

2) ความเช่ือมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติอื่นๆ 

การดําเนินงานดานสาธารณภัยมีความเก่ียวของกับการดําเนินงานในหลายมิติ ทั้งในเร่ืองการพัฒนา 

การปองกันประเทศ รวมถึงความมั่นคง นอกจากกรอบนโยบายและยุทธศาสตรดานการจัดการสาธารณภัย

ดังที่ไดกลาวไปแลวในขางตน การประสานแผนเพ่ือใหมีการถายทอดไปสูการปฏิบัติในหลายหนวยงานยังมี

ความเชื่อมโยงกับแผนและยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ดวย อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 

(พ.ศ. 2555–2559) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558–2564 ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2557–2561 เปนตน 

3) การถายทอดแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  

เมื่อพิจารณาการแปลงแผนงานและโครงการดานการจัดการสาธารณภัยไปสูการปฏิบัติ แผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ โดยระบุบทเฉพาะสําหรับ

การขับเคล่ือนไวในบทที่ 8 ของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ความสัมพันธ

และความเช่ือมโยงระหวาง นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ และ กิจกรรม โดยสุดทายแลวทุกสวนจะตอง

มีการเชื่อมโยงกันในเชิงยุทธศาสตรและตามกรอบนโยบายการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่ไดระบุไว

ภายใตแผนดังกลาว  

จากกระบวนการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติที่ไดกลาวถึงไปขางตน จะเห็นไดถึงความเชื่อมโยง

ตั้งแตการวางกรอบนโยบายจนมาสูแผน แผนงาน โครงการ จนถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเพ่ือรองรับโครงการ 

แตทวาในทางปฏิบัตินั้น แผนจะไมมีลักษณะเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น แตจะเปนการผสมผสานกัน

หลายลักษณะ ข้ึนอยูกับหนวยงานจะเลือกใชแบบใดเพ่ือความเหมาะสมกับการดําเนินงานในองคการเปนสําคัญ 

การแบงแผนตามระดับของกลไกในการจัดการภัยพิบัติตั้งแตระดับนโยบายไปสูระดับปฏิบัติการ โดยแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติจัดเปนแผนแมบท (Master Plan) ซึ่งถือเปนกรอบการทํางานระดับชาติ 

นอกจากนี้ แผนระดับชาติยังหมายรวมถึง แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของหนวยงานระดับชาติ รองลงมา คือ 

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของหนวยงานที่เปนการปฏิบัติการรวมระดับภาค หรือจังหวัด สวนแผนในระดับปฏิบัติการ 

ไดแก แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของหนวยงานทองถิ่น อันไดแก แผนเผชิญเหตุ (Incident Response Plan) 

แผนการดําเนินการ (Action Plan) ข้ันตอนการปฏิบัติการมาตรฐาน หรอืระเบียบการปฏิบัติมาตรฐาน (Standard 

Operating Procedure: SOP) เปนตน  
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4.2 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553–2557 และ 2558 กําหนดใหกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยประสานงานและรวบรวมขอมูลและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการปกติของหนวยงานตาง ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และแผนงานภาคบังคับ

ของหนวยงานจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประมวลผลแลวสงขอมูลกลับไปยังหนวยงานตาง ๆ 

ใหปรับปรุงและพัฒนาแผนงานปกติ และแผนงานภาคบังคับในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึนทุกป แผนท่ีเก่ียวของ เชน แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานสวนกลางแผนพัฒนาจังหวัด แผนของพ้ืนที่

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนภาคีเครือขายในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัย เปนตน 

 

4.3 ระบบการอาํนวยการ การสั่งการ การประสานงาน 

ระดับของการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ โดยยึดโยงกับพื้นที่ขอบเขตการปกครอง ไดแก 

สาธารณภัยขนาดเล็ก สาธารณภัยขนาดปานกลาง สาธารณภัยขนาดใหญ และสาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง 

การอํานวยการในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยระดับท่ี 1 นั้น มีการใหอํานาจผูอํานวยการพ้ืนที่อยูสองระดับ กลาวคือ 

นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนายอําเภอในกรณีสถานการณขยายความรุนแรง หรือที่ซับซอนมากเกินกวา

ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคีเครือขาย รวมทั้งศักยภาพและทรัพยากรของพ้ืนที่น้ัน ๆ เพียงพื้นที่เดียว

จะสามารถปฏิบัติการได ปญหาที่ตามมาในทันทีคือ การที่หนวยงานในขอบเขตพื้นที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนั้น ไมสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีระเบียบขอบังคับในการใช

ทรัพยากร และเงินงบประมาณเพื่อการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินเขามาเก่ียวของ และมีความซับซอนของ

สถานการณที่เปนแนวปฏิบัติมาแตเดิม หากแมวาใชระบบบัญชาการได ก็มีความไมแนใจในระเบียบปฏิบัติ 

ซึ่งหลายตอหลายครั้งการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 นั้น ถูกหนวยงาน

กํากับเรื่องการเงิน ใชการตีความจากอีกพระราชบัญญัติหนึ่ง ทําใหการปฏิบัติงานมีความผิด ผูส่ังการหรือ

ผูตัดสินใจไมสามารถมีความมั่นใจในมาตรฐานของการใชระเบียบจากหนวยงานสวนกลางเชนเดียวกัน 

 

4.4 การกํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและแผน 

ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดใหกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยมีหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ ซ่ึงตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

กําหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล และใหมีการจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองตอเปาหมายการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย

ของประเทศใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับสูมาตรฐานสากล รวมถึงใหมีการนําปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

ไปปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตอไป ประกอบกับมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดวาในกรณีที่ขอเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปองกันและ
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บรรเทาสาธารณภัย ที่ไดกําหนดไวในแผนตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหดําเนินการ

ปรับปรุงหรือทบทวนแผนโดยเร็ว เพราะการติดตามประเมินผลแตเพียงเมื่อถึงกรอบเวลาในการปรับปรุง

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติแตเพียงอยางเดียวนั้น ไมสามารถตอบไดวาการลดความเสี่ยง

สัมฤทธ์ิผลหรือไมอยางแทจริง ดวยกลไกที่ไมเอ้ือตอการชวยทําความเขาใจตอการดําเนินการ การปรับเปลี่ยน

แกไขเม่ือเผชิญปญหา และเวลาที่จํากัด 

 

4.5 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นปญหาท่ีสําคัญเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลพบวามีประเด็นปญหาที่สําคัญคือ 

อัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริงในหนวยงานไมเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่ถูกกําหนดไว หรืออาจจะมีการบรรจุจริง 

ณ หนวยงานนั้น แตไปชวยราชการที่กรมสวนกลางหรือหนวยงานอ่ืน ดวยเหตุนี้สรรพกําลังเพ่ือการบริหาร

จัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่จึงมีจํานวนนอยกวาที่พึงมี ประเด็นปญหานี้ปรากฏโดยทั่วไปในสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแทบทุกจังหวัด รวมถึงสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สาขา นอกจากนี้ ยังขาดแคลนบุคลากรเฉพาะตําแหนงท่ีตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ เชน ตําแหนง

เจาหนาที่การเงิน รวมไปถึงความรูเฉพาะเก่ียวกับการจัดการสาธารณภัย ความรูและความแมนยําเร่ืองกฎหมายและ

กฎระเบียบวิธีปฏิบัติ เปนตน ดวยขอจํากัดของกําลังคนของหนวยงานในระดับพ้ืนที่ ทาํใหการประสานงานและ

การสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมสัมฤทธ์ิผลไดดีมากนัก อีกทั้งยังไมสามารถ

ทํางานเชิงรุกได 

 

4.6 การสรางเครือขายความรวมมือ 

ลักษณะของเครือขายที่เปนทางการตามที่ระบุไวในกฎหมายนั้น จะมีอยูในทุกพื้นที่ แตสิ่งที่พบ

อยางหนึ่งนั้น คือ เครือขายดังกลาวถูกออกแบบมาเพื่อจัดการในขั้นตอนการเผชิญเหตุเปนสําคัญ พื้นที่ที่มี

ลักษณะเครือขายความรวมมือในการทํางานที่มีการซักซอมแผน มีการดําเนินการในเชิงปองกันกอนเกิดภัย

อยางตอเนื่องนั้นจะพบไดในพื้นที่ซึ่งอยางนอยมีเหตุ/ภัยที่มีลักษณะซํ้า สามารถคาดการณได หรอืเปนพื้นท่ีที่เคย

เกิดภัยขนาดใหญมากอน ซ่ึงประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักตอผลที่จะเกิดข้ึนหากมิไดมีการเตรียมพรอม

รับมือ แตมิไดหมายความวา การที่จะสรางใหพื้นที่เกิดมีเครือขายความรวมมือที่ตระหนักถึงกลไกการปองกันเหตุ/

ลดความเสี่ยงนั้น จะตองสรางใหพื้นที่อ่ืน ๆ มีลักษณะภัยตาง ๆ แตอาจหมายถึงการท่ีทั้งหนวยงานรัฐ และ

เครือขายจะตองดําเนินการใชเชิงรุกในหลากหลายแนวทาง/มาตรการเพ่ือจูงใจใหพื้นที่หันมาใหความสําคัญกับ

แนวทางในการปองกันภัยเปนสําคัญ ซึ่งรูปแบบหรือมาตรการดังกลาวนั้น อาจถูกเรียกวาเปน “มาตรการ

ที่ไมใชเชิงโครงสราง” ซ่ึงตองอาศัยการดําเนินการผลักดันจากหลายภาคสวนท้ังใน และนอกพื้นที่ตอไป 
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4.7 กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ 

 1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

การปฏิบัติงานจริงตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ยังมีขอติดขัด

ในหลายประการอันสงผลทําใหกระบวนการขับเคล่ือนงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังประสบ

ปญหา เชน บทบาทหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่น ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับการชวยเหลือผูประสบภัย

กับการบังคับใชกฎหมายแตละฉบับ ความรูความเขาใจและอํานาจการตัดสินใจท้ังผูมีอํานาจระดับบริหาร/

อํานวยการกับผูปฏิบัติงาน การตีความกฎหมายของแตละบุคคลหรือหนวยงานที่นําไปใช หลายมาตรา

ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมถูกนําไปใชประโยชน เปนตน 

2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม 

สภาพการณที่เกิดข้ึนกับการชวยเหลือผูประสบภัย ในข้ันตอนและหลักเกณฑท่ีกําหนดการใชเงินทดรอง

ราชการของกระทรวงการคลังกับเงินชวยเหลือของกระทรวงมหาดไทย ความเขาใจในการใชงบประมาณ

โดยเฉพาะในระดับทองถ่ินกรณีไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะบริหารจัดการในพ้ืนที่ของตนเองไดเมื่อประสบภัยข้ึน 

ซึ่งระเบียบดังกลาวไดอธิบายข้ันตอนการใชเงินในระดับจังหวัด และอําเภอ โดยผูวาราชการมีอํานาจในเงินทดรอง

ราชการ จํานวน 20 ลานบาท และสามารถใหอําเภอตามความจําเปนและเหมาะสมในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

ในแตละแหง รวมถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในแตละระดับ 

วาสามารถดําเนินการอะไร อยางไรไดบางในพ้ืนที่ของตนเอง ท้ังบุคลากรที่เขาไปเก่ียวของในคณะกรรมการ

ระดับตาง ๆ รวมไปถึงหนวยราชการหรือภาคสวนอ่ืน ที่สําคัญคือประชาชนวาสามารถไดรับความชวยเหลือ

จากระเบียบนี้อยางไร กลับยังไมไดรับการส่ือสารหรือใหความรูความเขาใจเทาที่ควร โดยเฉพาะความกังวล 

ตอการถูกตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน (สตง.) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 

ความลาชาในการเขาไปใหความชวยเหลือขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะงบประมาณ

ที่จะใหแกผูประสบภัยในเขตพื้นที่ทองถ่ินนั้น ๆ ทั้งสามารถชวยไดและไมสามารถชวยเหลือเนื่องจาก

งบประมาณไมเพียงพอ ความไมชัดเจนในกรณีใดควรใหการชวยเหลือไดหรือไมไดโดยเฉพาะความเกรงกลัว

ตอการถูกตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือกรณเีกินขีดความสามารถขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงตามระเบียบจะใหความสําคัญกับการคํานึงถึงสถานะทางการคลังและความจําเปนเหมาะสม 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 

การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในหลายจังหวัดที่พบปญหา

อยางเดียวกันในเรื่องคาตอบแทนกรณี อปพร. ออกปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติหนาที่ขามเขตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีตนสังกัด ขอบเขตภารกิจการปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องแบบที่ตองสวมใสเพื่อออกปฏิบัติหนาที่ 
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ตามจุดตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากทองถ่ิน และเร่ืองอํานาจส่ังการให อปพร. ปฏิบัติหนาที่ ระหวางหนวยงาน

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี นายอําเภอ และนายกทองถ่ิน เนื่องจากบางกิจกรรมที่ อปพร. 

ออกปฏิบัติหนาที่ไมสามารถเบิกคาใชจาย/คาเบี้ยเลี้ยงได อันสงผลตอการเกิดขอทวงติงจากสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

 

5. ระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี 

 

5.1 ขอกําหนดที่สําคญั 

1) กรอบแนวคิดทางวิชาการ 

กรอบแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Management) หมายถึง แนวคิดการบริหาร

จัดการภาครัฐสมัยใหมที่เกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความทาทายที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน

ในหลายดาน อาทิ เทคโนโลยีสมัยใหม การเติบโตของกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม การจัดการ

ภัยพิบัติ เปนตน ดังนั้นแลว ภายใตกรอบแนวคิดดังกลาว หมายความวา การออกแบบการทํางานในเชิงพื้นที่นั้น

จะตองสอบรับกับการทําหนาที่ของราชการสวนกลาง และสัมพันธกับบริบทพ้ืนที่ สามารถดําเนินงานในลักษณะ

ที่เก่ียวเนื่องกับประเด็นปญหาในพื้นที่ได ขณะเดียวกัน หลักการสําคัญของการทํางานในลักษณะ Area-Based 

Mechanism นั่นก็คือ การที่ไมพึงออกแบบกลไก โครงสราง รวมถึงระบบงานที่เปนแบบแผนเดียวกันท้ังประเทศ 

ดังนั้น จึงตองออกแบบระบบใหรับกับบริบทเชิงพ้ืนที่ท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลงที่มาจากฐานราก

ของสังคม และการขับเคลื่อนพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญในพ้ืนที่นั้น ๆ คณะผูวิจัย ไดดําเนินการคนหา 

นิยาม และระบุสภาพปญหา ผานการเก็บขอมูลเชิงพื้นท่ี เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะหจัดทํารูปแบบท่ีเหมาะสม

ตอการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ตอไป 

2) กรอบทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) ของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งประกอบไปดวยแนวทางตาง ๆ ไดแก (1) ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐ

ใหดําเนินการเฉพาะสวนที่เปนภารกิจที่รัฐควรดําเนินการ (2) บูรณาการการทํางานของภาครัฐและในระดับตาง ๆ 

อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการบริหารราชการที่จําเปนจะตองเกิดขึ้นในอนาคต กลาวคือ ภายใตบริบท

ทางการเมือง ภูมิภาค สังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบโดยตรงตอระบบ

การบริหารราชการไทย ทําใหสวนราชการจําเปนตองปรับบทบาทในการขับเคลื่อนงานใน 2 ประเด็นหลักที่สําคัญ 

ไดแก ประการที่หนึ่ง การปรับบทบาทจากผูแกปญหาในแบบดังเดิมไปสูผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการสราง

ทางเลือกในการแกปญหาตาง ๆ (From Traditional Role of Problem Solver to Solution Enabler) และ

ประการที่สอง การปรับปรุงวิถีทางในการขับเคล่ือนงานจากการแสวงหาแนวทางในการขับเคล่ือนภารกิจหนึ่ง ๆ 

ภายใตโครงสรางที่ตายตัว ไปสูการจัดวางสถาปตยกรรมของทางเลือกท่ีเรียบงายแตหลากหลายในการจัดการกับ

ปญหาตาง ๆ (From Finding Mode of Implementation to Simplifying Choice Architecture) 
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3) กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคงของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดมีการกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีใหความสําคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดลอมดานความมั่นคงให

ประเทศมีความสงบเรียบรอยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะตองมีการปองกัน และแกไขปญหาที่มีผลกระทบ

ตอความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ แมวาจะยังคงใหความสําคัญกับความมั่นทางทางการทหารเปนหลัก แตก็ได

ระบุประเด็นที่ตองพิจารณาเร่ืองภัยพิบัติไวดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจาก การระบุใหมีการ “ยกระดับขีดความสามารถ

ของกองทัพหนวยงานดานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหมีความพรอมและเพียงพอในการปองกัน 

และรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปองกัน แกไข และรบัมือกับปญหาความมั่นคง และภัยพิบัติ

ทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับอยางบูรณาการทั้งภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคง

กับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ” อีกทั้ง มีการกําหนดใหมีการ “พัฒนาระบบ

เตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมีความพรอมเผชิญกับสภาวะ

ไมปกติภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมท้ัง ภัยพิบัติและภัยคกุคามรูปแบบตาง ๆ ไดอยางแทจริง”  

4) กฎหมายและยุทธศาสตรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กฎหมายและยุทธศาสตรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สําคัญ ไดแก แผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเปนแผนแมบทที่กําหนดกรอบ ทิศทาง ข้ันตอนการปฏิบัติ และ

หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดการสาธารณภัย รวมไปถึงกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย ซึ่งอยูภายใตกรอบการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเซนได (SFDRR) มีเปาหมายในการสรางระบบ

การจัดการความเส่ียงสาธารณภัยท่ีมีความพรอมตอการรับสถานการณ ดวยการบูรณาการทุกภาคสวนใหสามารถ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็วและสามารถฟนคืนกลับสูภาวะปรกติไดโดยเร็ว โดยอาศัยการสราง

สังคมการเรียนรูเรื่องความเส่ียงสาธารณภัยและดํารงชีวิตดวยวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีเปล่ียนไปเพ่ือการพัฒนา

สงัคมและทองถ่ินที่ย่ังยืน 

5) ประเด็นปญหาสําคญัที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง 

จากการสัมภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุมยอยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน พรอมกับ

สะทอนปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่อันเก่ียวของกับภารกิจดานการบริหารจัดการสาธารณภัย 

สามารถแยกประเด็นปญหาสําคัญ ไดแก 

- ปญหาเชิงโครงสรางและระบบงานของหนวยงานในพ้ืนที่ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เชน โครงสรางของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาถูกเขาใจวาเปนสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ ดวยสรรพกําลังที่มีอยูในสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

จึงไมอาจครอบคลมุไดทุกอําเภอ เกิดชองวางจนไปถึงระดับทองถ่ินในเร่ืองตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

- ปญหาบุคลากรที่เกี่ยวของกับภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน กรอบอัตรากําลัง

ในพื้นท่ีกรณีศึกษาโดยเฉพาะขาราชการนอยกวาบุคลากรที่มีปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ การโอนยาย/การโยกยาย/
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สับเปล่ียนหมุนเวียนบุคลากร ศักยภาพของบุคลากรมีความรูความสามารถไมเทากัน สงผลตอการใหความรู 

คําปรกึษา ตอบขอหารือ การเขาใจในระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติเฉพาะทาง 

- ปญหาหนวยปฏิบัติและขับเคล่ือนภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน การใชกฎหมาย 

ระเบียบในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอันสืบเนื่องจากการสังกัดกรมที่ตางกัน แมวาจะอยูกระทรวงมหาดไทย

ดวยกัน กรณีจังหวัดที่ไมมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา พบวา ชองวางระหวางพื้นที่ 

จังหวัดและอําเภอเกิดข้ึนในกรณีอําเภอที่หางไกล 

- ปญหากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน มีระเบียบอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวของกับหลายกระทรวง กรม ทําใหกระบวนการชวยเหลือลาชา ตองผานการตรวจสอบ การเก็บขอมูล 

การมอบหมายใหเปนภารกิจของหนวยงานที่มีขอบขายอํานาจหนาที่ในพ้ืนท่ีและภารกิจนั้น ๆ หรือการตีความ

ขอกฎหมายของแตละหนวยงานท้ังหนวยปฏิบัติ หนวยงานกลาง และหนวยตรวจสอบ 

 

กลาวโดยสรุป จากขอกําหนดทั้ง 5 ดานที่นําเสนอในขางตน จะเปนกรอบโครงความคิดที่สําคัญ

ในการพิจารณาถึงการออกแบบและกําหนดระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดบัพื้นที่ในสวนตอไป ทั้งนี้ สามารถประมวลเปนหลักการสําคัญไดใน 5 ประการ ดังนี้ 

ประการท่ีหน่ึง ความยืดหยุนที่สัมพันธกับความหลากหลายในเชิงพื้นที่ หมายถึง การออกแบบ

โครงสราง กลไก และระบบงาน จะตองหลีกเล่ียงการออกแบบในลักษณะ “ตัดเสื้อโหล” (“one size fits all”) 

หากแตตองมีความยืดหยุนและหลากหลายใหสอดรับกับลักษณะจําเพาะในเชิงพ้ืนท่ีตาง ๆ อาทิ ภูมิศาสตร 

ภูมิสังคม ประเภท-ความถ่ึ-ความรงุแรงของสาธารณภัย เปนตน 

ประการท่ีสอง ความเปนแบบแผนภายใตยุทธศาสตร แผน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปนระบบ 

หมายถึง กลไกในเชิงพื้นที่ที่ออกแบบใหมนี้ จะตองมีความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร แผน และ

แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่กําหนดไวเปนแนวทางในระดับชาติ ไปสูการกําหนดกิจกรรมและแนวปฏิบัติในระดับพ้ืนที่

อยางไดอยางเปนระบบระเบียบ 

ประการที่สาม การลดจุดออนและแกไขปญหาของการขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นท่ีที่มีอยูเดิม 

หมายถึง กลไกที่ไดรับการออกแบบใหมนี้จะตองสามารถแกไขปญหาและลดจุดออนที่มีอยูเดิมของภารกิจ

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะในระดับอําเภอและทองถิ่นใหสามารถ

ขับเคล่ือนภารกิจดานนี้ไดดีกวาเดิม 

ประการที่ส่ี ความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจใหม ๆ ภายใตยุทธศาสตรท้ังในปจจุบันและ

ในอนาคต หมายถึง กลไกในเชิงพ้ืนที่จะตองมีศักยภาพที่เพียงพอในการรองรับภารกิจภายใตยุทธศาสตร

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้ังในปจจุบันและในอนาคตได โดยเฉพาะภารกิจดานการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยตาง ๆ 

ประการที่หา การมุงเนนบทบาทดานการสรางเครือขายการดําเนินงานรวมกับองคกรในภาคสวนตาง ๆ 

หมายถึง การออกแบบโครงสราง กลไก และระบบงานในเชิงพ้ืนที่ จะตองหลีกเลี่ยงการดําเนินบทบาทในลักษณะ
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ผูแกไขปญหาดวยหนวยงานของตนเองโดยตรง (problem solver and direct provider) หากแตตองมุงเนน

บทบาทในฐานะผูสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการแสวงหาแนวทางแกไขปญหาใหม ๆ (solution enabler) 

และการมุงเนนบทบาทดานการสรางระบบงานผานเครือขายการดําเนินงานรวมกันกับองคกรในภาคสวนตาง ๆ 

(network manager) 

 

5.2 รูปแบบระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี 

 

5.2.1 ขอเสนอวาดวยหลักการจัดระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดับพื้นท่ี 

บันทึกความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พร.) เรื่องแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 

ที่ปรากฎในบันทึกสรุปเร่ืองสําหรบัคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560 ซึ่งมีหลักการ ไดแก 1) หลักการในเชิงภารกิจ 2) หลักการในเชิงระบบและประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน และ 3) หลักการในเชิงโครงสราง โดยแนวทางการจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับ

อําเภอ สามารถจัดแบงได 2 รูปแบบ คอื 1) สวนราชการประจําอําเภอรายอําเภอ และ 2) สวนราชการประจํา

อําเภอแบบกลุมอําเภอ สวนการจะใชรูปแบบใดหรือจํานวนเทาใดนั้น ใชเงื่อนไขเชนเดียวกับการจัดตั้ง

สวนราชการสวนภูมิภาค ระดับจังหวัดโดยอนุโลม ทั้งหมดนี้ไดนํามาจัดทําเปนขอเสนอเก่ียวกับรูปแบบ

ระบบงาน กลไก และโครงสรางดังกลาวจะนําเสนอใน 3 รปูแบบ ไดแก 

1) รูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง การปรับปรุงโครงสรางและ

การแบงสวนราชการภายในสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดใหมเพ่ือใหสามารถมีบทบาท

ขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะในระดับอําเภอดวยการกําหนดใหมี “หนวยขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่” 

(mobile units) 

2) รูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ หมายถึง การกําหนดใหภารกิจ

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโครงสรางการดําเนินงานรอบรับชัดเจนในฐานะสวนราชการประจํา

อําเภอในรูปแบบกลุมอําเภอ โดยใหมีบทบาทและภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุม

อําเภอที่มีการจัดตั้งและอําเภอขางเคียง 

3) รูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง การกําหนดใหภารกิจ

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโครงสรางการดําเนินงานรองรับชัดเจนในระดับอําเภอ โดยกําหนดใหมี

ฐานะเปนสวนราชการประจําเภอเพิ่มเติมจากสวนราชการที่มีอยูเดิม 

5.2.2 ขอเสนอวาดวยรูปแบบกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

ขอเสนอในการกําหนดกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่นั้น มีทั้งหมด 3 รูปแบบซ่ึง

จะตองปรบัประยุกตใชใหสอดรับกับลักษณะจําเพาะในเชิงพื้นท่ี ซึ่งมีรายละเอียดในแตละรูปแบบ ดังน้ี 
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1) การปรับปรุงโครงสรางและการดําเนินงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

สําหรับบางจังหวัดที่ไมไดมีความจําเปนในการจัดตั้งโครงสรางใหมทั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา กลไกการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดับพ้ืนท่ียังควรเปนบทบาทหลักของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดท่ีมีอยูในปจจุบัน 

เชน เปนจังหวัดที่ไมไดมีพื้นที่ขนาดใหญ มีความสะดวกในการคมนาคมเพื่อเขาถึงพื้นที่ และมีศักยภาพ

ในการบริหารจัดการเครือขายสูง โดยมีแนวทางสาํคัญในการปรับปรงุโครงสรางในระดับจังหวัดมีดวยกัน 2 ประการ 

คือ การมีบรรจุและแตงตั้งบุคลากรใหเต็มตามกรอบอัตรากําลัง การกําหนดใหมี “หนวยขับเคล่ือนงานเชิงพ้ืนที่” 

(mobile units) ในฐานะสวนงานใหม เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับชุมชนทองถิ่น พรอม ๆ กับการสนับสนุน

การดําเนินงานของสวนราชการะดับอําเภอ โดยแนวทางการจัดตั้งหนวยงานขับเคล่ือนเชิงพื้นที่ กลาวคือ 

การกําหนดสวนงานใหมนี้อาจจําเปนจะตองบรรจุและแตงตั้งบุคลากรประจําเพ่ิมเติม โดยจะตองมีจํานวน

อยางนอยเทากับจํานวนอําเภอในจังหวัดนั้น แตในกระบวนการขับเคลื่อนงานในทางปฏิบัติจะตองเนน

การบูรณาการทรัพยากรบุคคลจากสวนงานอื่น ๆ ที่มีอยูเดิมในการขับเคลื่อนงานเชิงพ้ืนที่รวมกัน 

2) การปรับปรุงโครงสรางและการดําเนินงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขาที่มีอยูเดิมใหเปนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ การกําหนดโครงสราง

และกลไกเชิงพื้นที่ในรูปของกลุมอําเภอ เปนกรอบขอเสนอท่ีวางอยูแนวทางการจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาคของ

กระทรวง ทบวง กรม โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร) ซ่ึงสอดคลองกับการจัด

โครงสรางในรูปของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาที่มีอยูเดิม หากแตการกําหนดใหมีฐานะ

เปนสวนราชการประจําอําเภอในรูปแบบกลุมอําเภอ จะทําใหกลไกดังกลาวมีฐานะที่ชัดเจนตามกฎหมาย

และมีโครงสรางการบัญชาการที่สอดรับกับราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับอําเภอที่มีอยูเดิม ทั้งนี้ สํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ มอําเภอ นับเปนรูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับพื้นที ่สวนใหญของ

ประเทศไทยมากที่สุด ดวยเหตุผลใน 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง การมีโครงสรางและฐานะที่ชัดเจน

ภายใตโครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับอําเภอ และประการท่ีสอง การจัดโครงสรางในฐานะ

กลุมอําเภอจะทําใหกลไกใหมนี้สามารถรองรับการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ โดยเฉพาะดานการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย 

3) การจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับอําเภอ 

การกําหนดโครงสรางในรูปแบบแรกหมายถึงการกําหนดใหภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีโครงสรางใหมในฐานะสํานักงานหรือสวนราชการประจําเภอในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให

มีฐานะ บทบาท และอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน อยางไรก็ดี รูปแบบนี้จะมี

ความเหมาะสมกับบางพื้นที่ที่ “มีความจําเปน” เทานั้น การจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในระดับอําเภอมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีอําเภอบางแหง โดยมีขอกําหนดบางประการเพ่ือพิจารณาจัดตั้งข้ึน 

ไดแก 1) เปนพ้ืนที่หางไกลหรือเขาถึงพ้ืนที่ไดอยางยากลําบาก 2) เปนพื้นที่ที่กลไกการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในพื้นที่มีศักยภาพคอนขางต่ํา 3) เปนพื้นที่ที่เครือขายหรือความรวมมือในพ้ืนที่ยังไมมีความเขมแข็งหรือยังไมมี
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การจัดตั้งข้ึน และ 4) เปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษท้ังในเชิงภูมิศาสตรและภูมิสังคม รวมถึงมีบริบทที่แตกตาง

จากอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดเดียวกันอยางชัดเจน 

 

5.3 เงื่อนไขบริบทการกําหนดรูปแบบกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี 

จากการศึกษาการบริหารจัดการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของพ้ืนที่กรณีศึกษา 8 จังหวัด 

พบวา การดําเนินการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการมุงเนนงานในมิติการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยในพื้นที่แตละจังหวัดนั้น มีลักษณะการบริหารจัดการท่ีมีความแตกตางและความคลายคลึงกัน 

ระหวางพื้นที่จังหวัด และระหวางพื้นที่อําเภอและทองถิ่น ที่สามารถนํามใชกําหนดเปนเงื่อนไขบริบท

การกําหนดรูปแบบกลไกเชิงพื้นที่ ในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัยในภาพรวมได ดังนี้ 

กลุมเงื ่อนไขบริบทที่ 1 คือ ลักษณะพื้นที ่ทางกายภาพและการเขาถึง ซึ่งลักษณะของพื้นที่

ทางกายภาพและการเขาถึงนั้น หมายความถึง การพิจารณาขนาดของพื้นที่ไปพรอม ๆ กับความยากงาย

ในการเขาถึงพ้ืนที่ตาง ๆ ที่ระยะการเดินทางตาง ๆ กัน ทั้งน้ี จากการประชุมและสัมภาษณหนวยงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและเครือขาย จะพบวา หากแมพื้นที่มีขนาดที่กวางขวางแตถนน และเสนทาง

การเขาถึงไมไดมีความสลับซับซอน หรือยากลําบาก หรอืเปนพื้นท่ีแปลกแยกทางกายภาพ อาทิ เกาะ หรือหมูเกาะ 

หรอืเปนพื้นที่ลอมรอบดวยภูเขามีทางเขาออกเดียว เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะยังคงมีความสามารถในการเขาถึง

และใหการสนบัสนุนการปฏิบัติงานไดอยางดี 

กลุมเง่ือนไขบริบทท่ี 2 คือ ลักษณะของสาธารณภัย โดยเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสาธารณภัยนั้น 

ตามหลักวิชาการแลว เรามักจะหมายความถึง ประเภทของภัย ขนาดของภัย ความรุนแรงของภัย และระยะเวลา

ที่ตองเผชิญตอภัยและผลกระทบ ทั้งนี้ในหลาย ๆ คร้ัง ผูปฏิบัติงานจะคํานึงถึงวาความเส่ียงจากสาธารณภัยนั้น 

หมายความรวมถึง ความถ่ีของเหตุการณท่ีเกิดข้ึนที่เปนสิ่งกําหนดความนาจะเปนหรือโอกาสในการเกิดภัย 

และยังมีภัยในลักษณะที่ไมเกิดบอยและมีโอกาสต่ํา หากแตมีกําลังการทําลายใหเกิดความเสียหายไดสูง 

และอาจไมสามารถมีการเตือนภัยลวงหนาได (sudden onset) นอกจากนี้ สาธารณภัยยังมีความซบัซอนของภัย 

เปนปจจัยระบุความยากงายในการบริหารจัดการสาธารณภัยอีกดวย กลาวคือ เมื่อเกิดภัยหลักแลวอาจจะมี

ภัยรองตามมา ภัยมีความซับซอนทางเทคนิคและตองการการรับมือดวยทักษะเฉพาะหรืออุปกรณพิเศษ เชน 

น้ํามันรั่ว หรือ โรงงานผลิตสารเคมีระเบิด เปนตน   

กลุมเงื่อนไขบริบทที่ 3 คือ ขนาดของประชากรและขอบเขตการปกครอง เงื่อนไขกลุมนี้นั ้น 

เปนเงื่อนไขพ้ืนฐานของการจัดแบงและการใหบริการแกประชาชน ในพ้ืนที่การปกครองของจังหวัดและทองถ่ิน 

กลาวคือ บางจังหวัดมีจํานวนอําเภอที่มาก ทําใหงานหลักของอําเภอในภาวะปกติ อาทิ การจัดประชุม การทําแผน 

การฝกซอมทําความเขาใจ การใหความรู และการใหการดูแลชวยเหลือชุมชน เปนงานที่ตองใชการประสานงาน

ที่ท่ัวถึง ตอเนื่อง และมีความสม่ําเสมอที่สูง และงานในภาวะฉุกเฉินนั้น ทําใหมีความตองการในการตอบสนอง

และใหการสนับสนุนชวยเหลือ สามารถเกิดข้ึนไดในหลายพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนที่คาบเก่ียวกัน



( 15 ) 

มากกวาหนึ่งอําเภอ หรือภัยขนาดปานกลางที่อาจจะกินอาณาบริเวณที่มากกวาหนึ่งอําเภอได ระดับความครอบคลมุ

ของปฏิบัติการก็จะไมเทากัน และมีความตองการระดับของการประสานงานในระดับอําเภอที่มีความแตกตางกัน 

กลุมเง่ือนไขบริบทท่ี 4 คือ ศักยภาพของภาคีเครือขาย บริบทเร่ืองเครือขายการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย และการมุงเนนที่งานดานการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยนั้น เปนเรื่องที่มีความจําเปนสูงมาก

ในการจัดการดานน้ี เพราะงานสาธารณภัยไมใชงานที่หนวยงานหลักเพียงหนวยงานเดียว หรือหนวยงานเฉพาะ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหลักของทองถิ่นเพียงไมก่ีหนวย จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางทันทวงที

และเพียงพอ ดังนั้น การมีเครือขายความรวมมือที่ชัดเจน มีการจัดตั้งท่ีเขมแข็ง มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

อยางสม่ําเสมอ สรางความสัมพันธท่ีเหนียวแนน และมีความคุนเคยตอการปฏิบัติงานและใชทรัพยากรรวมกัน 

จึงเปนเงื่อนไขบริบทที่กําหนดศักยภาพของพ้ืนที่ได อาทิ การจัดทําความตกลงในการใชทรัพยากรรวมกัน 

(ขอนแกน) หรือการใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลความเส่ียงและการเตือนภัยรวมกัน (สงขลา) หรือการมี

หนวยงานเอกชนหรือนิคมอุตสาหกรรมที่มีหนวยปฏิบัติงานดานภาวะฉุกเฉินที่เขมแข็ง (ระยองและภูเก็ต) 

ก็จะสงผลใหการขับเคลื่อนงานทางดานนี้เปนไปไดโดยไมตองอาศัยหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือ

มากนัก 

ท้ังนี้จะเห็นไดวา การใชเงื่อนไขบริบททั้ง 4 มิติ ในการกําหนดรูปแบบที่แตกตางกันของการดําเนินงาน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มุงเนนงานดานการลดความเสี่ยงนั้น จะเปนการใชบริบททั้ง 4 มิติ

ไปพรอม ๆ กัน โดยนัยแรกนั้น บริบทแตละมิติ สะทอนลักษณะพื้นฐานของพื้นที่ในความเฉพาะของงาน

สาธารณภัย ทําใหตองมีการนําเอาเงื่อนไขเหลานี้มาสังเคราะหรวมกัน เพราะการถือเอาบริบทมิติใดมิติหนึ่ง

ในการกําหนดรูปแบบกลไกการปฏิบัติงานนั้น จะเปนการไมคํานึงถึงปฏิสัมพันธระหวางบริบทพ้ืนที่ กับบริบท

ทางเทคนิคของงานสาธารณภัย ในขณะที่ในอีกนัยยะหนึ่งนั้น ความเสี่ยงสาธารณภัย (Disaster Risks) 

ในทางหลักการ เปนสวนผสมของลักษณะภัย ความลอแหลมเชิงพื้นที่กายภาพ ความเปราะบางของภูมิสังคม 

และศักยภาพในการบริหารจัดการ ทําใหการใชเงื่อนไขบริบทเหลานี้ จําเปนตองมีการสังเคราะหสูการใช 

และการกําหนดเกณฑเชงิคุณภาพและปริมาณ  

 

5.4 บทบาทและคณุลักษณะของกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในอนาคต 

งานการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาคําตอบของหลักการ เหตุผล ความจําเปน และการออกแบบกลไกการจัดการ

สาธารณภัยในระดับพื้นที่ใหม มีจุดมุงเนนที่ตองการท่ีจะพัฒนางานการจัดการสาธารณภัยใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคของการลดความเสี่ยงสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพยายามตอบโจทย

การเกิดข้ึนของปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ วาจะสามารถเปนคําตอบในการแกไขปญหาการประสานงาน

ในพื้นที่ที่ขาดตอนของการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ที่ตอเนื่องจากสวนกลาง จังหวัด และองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ไดอยางไร เพราะการกําหนดใหมีกลไกใหมในพ้ืนที่ของงานสาธารณภัยนั้น ไมใชเปนเพียงการจัดตั้ง

ใหมีกลไกโครงสรางการบริหารจัดการดังกลาว แตยังตองสามารถออกแบบบทบาทและพัฒนาสมรรถนะของ

กลไกในพ้ืนท่ีเหลานี้ ใหปฏิบัติงานไปสูผลสัมฤทธิ์ของการลดความเสี่ยงสาธารณภัยไดอยางย่ังยืน 



( 16 ) 

ในเหตุสาธารณภัยนั้น สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กลุมอําเภอ และอําเภอ 

จะทําหนาที่ในการประสานปฏิบัติการใหความชวยเหลือ ในขณะที่เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะหนวยงานเผชิญเหตุมากกวาเจาหนาที่ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในระดับอ่ืน ๆ ขางตน อีกทั้งเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับยังตองเปน

หนวยงานที่สามารถใหคําปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย ใหกับภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่

ไดอีกดวย นั่นคือ งานของ ปภ. โดยหลักแลวจึงตองสามารถเปน “ผูจัดการสาธารณภัย (Disaster Manager)” ได 

ในระยะยาว เพ่ือใหมีความสอดคลลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการพัฒนาบุคลากรใหตอบสนองตอการพัฒนา

ที่เนนการพัฒนาที่ย่ังยืน กลาวคือ ตองเปนบุคลากรที่ 1) มีทักษะและความเช่ียวชาญในการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยในเชิงรุก กลาวคือ สามารถมองเห็นความเสี่ยง ระบุปญหาของความลอแหลมและวิธีการ

ในการแกไข รวมทั้งการลดความเปราะบางในเชิงภูมิสังคมของพื้นที่ได 2) มีความรูและความเขาใจในมาตรการ

ทั้งในเชิงโครงสรางและที่ไมใชเชิงโครงสราง เพ่ือที่จะสามารถบูรณาการงานท้ังสองแบบเขาดวยกันอยางมี

ความสอดคลอง อีกทั้งสามารถที่จะระบุชองวางที่เกิดข้ึนจากมาตรการทั้งสองได 3) เปนผูที่สามารถใชระบบ

ขอมูลและแสวงหาขอมูลความเสี่ยงเพ่ิมเติมในการวิเคราะหความเสี่ยง และการสรางแบบฝกจําลอง

สถานการณในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาศาสตรดานการตัดสินใจในสาธารณภัย (Disaster Risks Informatics 

Decision Science) เพื่อใชในการสอนและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการปฏิบัติงานสาธารณภัย 

4) ตองสามารถเปน “ผูสอน” งานทางดานการจัดการสาธารณภัย และการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถโนมนาวสรางความมั่นใจและความรวมมือได ใหกับบุคคลหลาย ๆ กลุม 

อาทิ เจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เจาหนาที่งานดานยุทธศาสตรและแผน ครูและนักเรียน

ในโรงเรียนที่จะตองมีศักยภาพในการจัดการความเส่ียงดวยตนเอง รวมทั้งควรจะตองสามารถรอบรูในการสอน

และแนะนําการใชระเบียบตาง ๆ ของงานดานสาธารณภัย และสุดทาย 5) เปน “นักวิจัย” เชิงปฏิบัติการ

ดวยงานภาคสนามของตนเอง กลาวคือ เปนผูที่มีความใฝรูและแสวงหาคําตอบตอปญหาตาง ๆ และการดําเนินงาน

ที่มีขอจํากัดตาง ๆ อยางเปนระบบเสมอ เพ่ือพัฒนางานของตนเองและเปนผูที่มีการเรียนรูในการพัฒนางาน

และพัฒนาตนอยางตอเนื่อง 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

 

1.1 หลักการและเหตุผล  

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 อนุมัติในหลักการใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาแทนการจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ โดยคณะรัฐมนตรีมีขอสังเกตวามีหนวยงานที่รับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหลาย

หนวยงาน ดังน้ัน กระทรวงมหาดไทยควรไดมีการพิจารณาในภาพรวมเพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกัน 

และในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จังหวัดที่จะจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาตามที่

กระทรวงมหาดไทยเสนอเพิ่มเติมนั้น ควรมีหลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่โดยใหความสําคัญแกพื ้นที่ที ่มี

ความเสี ่ยงสูงในการเกิดภัยพิบัติกอน โดยมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(สํานักงาน ก.พ.ร.) เปนเจาภาพในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่จังหวัดรวมถึงจํานวนจังหวัดที่เหมาะสมที่จะจัดตั้ง

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขารวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยใหรับขอสังเกต

ของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ไปดําเนินการดวย และใหกระทรวงมหาดไทย

รับความเห็นของสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา

ดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ในการดําเนินการจัดตั้งใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของดวย 

มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) 

เปนประธาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 เห็นชอบตามขอเสนอท่ีคณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. เก่ียวกับการทบทวนและ

ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการดานสังคม กลาวคือ เห็นชอบหลักเกณฑการจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสาขา และเห็นชอบใหจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

จํานวน 16 จังหวัด 30 สาขา ทั้งนี้ กําหนดเงื่อนไขใหมกีารตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเกิดความคุมคามากนอยเพียงใด กอนท่ีจะมีการขยาย หรือยุบเลิก หรือทบทวนการจัดตั้ง

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในรูปแบบที่เหมาะสมตอไป  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ไดรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยไดแจง

มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ใหจัดต้ังสาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

16 จังหวัด 30 สาขา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ เผาจินดา) ไดอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่  

23 มกราคม 2558 ใหจัดต้ังสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอในเบื้องตน และใหกรมปองกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในกรม 

ตามแนวทางหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว18 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549  

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการจัดสวนราชการ 

ในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหภาครัฐที่ขนาดที่เหมาะสม ลดความซ้ําซอนของภารกิจรัฐ เกิดความคุมคา 

ของการใชทรัพยากร และยกระดับความเปนเอกภาพของการบริหารราชการในพื้นที่ โดยการจัดต้ังสวนราชการ 

สวนภูมิภาคแบงออกเปน หนึ่ง สวนราชการสวนภูมิภาคระดับจังหวัด มี 2 รูปแบบ คือ (1) สวนราชการประจําจังหวัด

แบบรายจังหวัด และสวนราชการประจําจังหวัดแบบกลุมจังหวัด และ (2) สวนราชการสวนภูมิภาคระดับอําเภอ  

มี 2 รปูแบบ คือ สวนราชการประจําอําเภอแบบรายอําเภอ และสวนราชการประจําอําเภอแบบกลุมอําเภอ 

ทั้งนี้ ในการขอจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาคมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้  

 (1) เลอืกจังหวัดตัวอยางในการทดลองดําเนินการอยางนอย 4 จังหวัด ใน 4 ภาค 

(2) กําหนดภารกิจของสวนราชการประจําจังหวัดหรือสวนราชการประจําอําเภอ เปนรายกิจกรรม และ

หาขอมูลปริมาณงาน โดยเฉพาะงานสงมอบบริการใหประชาชนยอนหลังอยางนอย 3 - 5 ป 

(3) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดตัวแบบวา ถาจังหวัด/ อําเภอใดเปนไปตามแนวทาง 

ที่กําหนดและงานบริการประชาชนมีปริมาณมาก ก็ใหมีการจัดตั้งเปนสํานักงานระดับจังหวัด/ อําเภอ  

ถาปริมาณงานบริการประชาชนมีนอย ใหมีสํานักงานประจําจังหวัด/ อําเภอหนึ่ง แตใหรับผิดชอบในพื้นที่ 

กลุมจังหวัด/ อําเภอ 

(4) ใหพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงระบบและวิธีการดําเนินการในภารกิจนั้นวาสามารถมอบหมาย

ใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

(5) จัดหาบุคคลที่สาม เชน สถาบัน การศึกษา ใหเขามาทําการศึกษาออกแบบ วางระบบ 

การทํางาน และกลไกการดําเนินงานในทุกมิติ ทั้งในเร่ืองของนโยบาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การติดตาม

ประเมินผล การบังคับบัญชา การกํากับใหเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางการบริหารงานบุคคล เปนตน 

   (6) ดําเนินการตามรปูแบบที่กําหนด 

(7) ประเมินผลการดําเนินการ แลวจึงเสนอเร่ืองเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป 

จากมติและขอคําสั่งดังกลาวขางตน ประกอบกับการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดสาขาที่ผานมา เกิดชองวางเรื่องกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

ทั้งจากสภาพปญหาโครงสรางองคกร จํานวนสาขาและสภาพพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไมสามารถ

ใหบริการ ใหความชวยเหลือ และสนับสนุนภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางทั่วถึง 

และครอบคลุม รวมถึงการปรับปรุงระบบการทํางาน การกําหนดอํานาจหนาที่ การบังคับบัญชา การกํากับ 

เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย จากสภาพปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาวนั้น กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จึงมีความจําเปนในการศึกษาถึงปญหาท่ีแทจริงของกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้งในลักษณะ

ของโครงสรางของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ความเปนไปไดและความเหมาะสม

ของแนวคิดแบบตาง ๆ รวมทั้งวิเคราะหรูปแบบกลไกในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสาธารณภัย 
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เพ่ือทําใหการดําเนินงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ประกอบกับ

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค โดยกําหนดใหจัดหาสถาบันการศึกษา

เพื่อทําการศึกษาออกแบบ วางระบบการทํางาน และกลไกการดําเนินงานในทุกมติิ 

ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

ซึ่งผลจากการศกึษาวิจัยจะเปนขอเสนอที่สําคัญท่ีจะนําไปใชประโยชนในการกําหนดรูปแบบโครงสรางในระดับ

ภูมิภาคที่เหมาะสม รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ีที่มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน อันจะเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูรับบริการในระดับพื้นท่ีไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุม 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 

  1.2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะหสภาพปญหากลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาพัฒนาและออกแบบ ระบบงาน กลไกและโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัย     

ในระดับพื้นที่ที่เหมาะสม  

1.2.3 เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาคในระดับอําเภอ 

1.2.4 เพ่ือรับทราบขอเสนอแนะการออกแบบระบบงาน กลไกและโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดับพื้นที ่

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.3.1 จัดทํากรอบแผนการปฏิบัติงานหรือปฏิทินงานสําหรับการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการ 

สาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

1.3.2 ศึกษาขอมูลเชิงลึกในพื้นที่ตัวอยาง 4 พ้ืนที่ ตามที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนด

โดยใชเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีตัวอยาง ดังนี้ 

     (1) จังหวัดท่ีมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และจังหวัดที่ไมมีสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

     (2) ประเภทภัยที่เกิด และความถ่ีในการเกิดภัย 

           1.3.3 ศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอม และสถานการณตาง ๆ ที่เก่ียวของที่สงผลกระทบตอระบบงาน 

กลไกและโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ และขอมูลปริมาณงาน

ยอนหลังอยางนอย 3-5 ป อยางนอยในมิติดังตอไปนี้ 

 - นโยบาย  

 - ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 - การตดิตามประเมินผล  

 - การบังคับบัญชา  
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 - การกํากับใหเปนไปตามเปาหมาย  

 - แนวทางการบริหารงานบุคคล 

 - ความคุมคาในเชิงภารกิจ 

 ฯลฯ 

1.3.4 ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลตามขอ 1.3.2 – 1.3.3 เพ่ือออกแบบระบบงาน กลไกและ

โครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่และความเปนไปไดในการจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาค

ในระดับอําเภอ โดยตองดาํเนินการรับฟงความคดิเห็น ดังตอไปนี้ 

 (1) การสัมภาษณเชิงลึก 

 (2) การจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) รวมกับผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย

ในพื้นที่ เพ่ือวิเคราะหเปนขอมูลประกอบการศึกษาและปรับปรุงรูปแบบโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดับพื้นที่ที่เหมาะสม 

1.3.5 จัดทํารางรูปแบบระบบงาน กลไกและโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่

ที่ไดรบัการปรับปรุงจากขอเสนอแนะจากการลงพ้ืนท่ี 

 

1.4 กลุมเปาหมายและกลุมตัวอยาง 

 

1.4.1 กลุมเปาหมาย ไดแก บุคลากรในหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ทั้งในหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมเครือขาย อาสาสมัคร ในพ้ืนที่ตัวอยาง 4 พื้นที่  

1.4.2 กลุมตัวอยางสําหรับการสมัภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุมยอย (Focus group) ไดแก 

 (1) ผูบริหารสวนราชการที่เก่ียวของ 

 (2) ผูวาราชการจังหวัด 

 (3) บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

 (4) บุคลากรของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(5) บุคลากรของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

 (6) บุคลากรของสวนราชการที่เก่ียวของ 

 (7) ผูนําทองที่ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(8) กลุมเครือขาย อาสาสมัคร 

(9) ประชาชนผูประสบภัย 
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1.5 พื้นที่กรณีศึกษา 

 

 พ้ืนที่กรณีศึกษาครอบคลุม 4 พื้นท่ี 8 จังหวัด ไดแก 

- ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเพชรบูรณ 

- ภาคใต คือ จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต  

- ภาคตะวันออก/ ภาคตะวันตก คือ จังหวัดระยอง และจังหวัดกาญจนบุรี  

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสกลนคร 

 

1.6 แผนการดําเนนิงานโครงการ 

 

โครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่มีระยะเวลาดําเนินการ 240 วัน 

โดยมแีผนการดําเนินงานโครงการดังตารางตอไปนี้ 

 

กิจกรรม 
วัน 

30 60 90 120 150 180 210 240 

(1) จัดทํากรอบแนวคิด ขอบเขต

การศึกษา แผนดําเนินงานตลอด

โครงการ แนวทาง วิธีการ ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน การกําหนดแนวทาง

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ/ 

คัดเลือกพ้ืนที่ตัวอยาง 4 พื้นที่  

        

(2) เสนอรายงานฉบับตน (Inception 

Report) 

 

        

(3) ศึกษาขอมูลเชิงลึกในพ้ืนที่ โดย

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห

สภาพแวดลอม และสถานการณตางๆ 

ที่เก่ียวของ และขอมูลปริมาณงาน

ยอนหลังอยางนอย 3 -5 ป  

        

(4) เสนอรายงานความกาวหนา 

(Progression Report) 
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กิจกรรม 
วัน 

30 60 90 120 150 180 210 240 

(5) จัดทํารางรูปแบบระบบงาน กลไก 

และโครงสรางการบริหารจัดการ 

สาธารณภัยในระดับพ้ืนที่  

        

(6) เสนอรางรายงานฉบับสมบูรณ  

(Draft Final Report)   

        

(7) เสนอรายงานฉบับสมบูรณ (Final 

Report) 

        

 

 

1.7 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.7.1 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับทราบถึงสภาพปญหากลไกการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดับพื้นที ่

1.7.2 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีรูปแบบของระบบงาน กลไกและโครงสรางการบริหาร

จัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ที่เหมาะสม  

1.7.3 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดรบัทราบแนวทางความเปนไปไดในการจัดตั้งสวนราชการ

สวนภูมิภาคในระดับอําเภอ 

1.7.4 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขอเสนอแนะการออกแบบระบบงาน กลไกและโครงสราง

การบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)             

และคณะรัฐมนตร ี

 

1.8 การสงมอบงาน 

 

สิ่งที่ตองสงมอบ ผลงาน 

(1) รายงานฉบับตน (Inception 

Report) จํานวน 10 ชุด 

(ภายใน 30 วัน นับแตวันลงนาม 

ในสัญญา: 24 สิงหาคม 2561 

มีสาระสําคัญครอบคลุม การศึกษาขอมูลเก่ียวกับกลไก 

การบรหิารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ เชน กรอบแนวคิด 

ขอบเขตการศึกษา แผนดําเนินงานตลอดโครงการ แนวทาง 

วิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกําหนดแนวทางดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของตามขอบเขตการดําเนินงาน   

รายงานฉบับตน ไดแก 
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สิ่งที่ตองสงมอบ ผลงาน 

- บทนํา (วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา แผนการดาํเนิน

โครงการ ฯลฯ) 

- การทบทวนกรอบแนวคดิเก่ียวของ 

- ขอมูลในการพิจารณากําหนดพ้ืนที่กรณีศึกษา 

- ขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดที่เปนพ้ืนที่กรณีศึกษา เชน สภาพ 

ภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ พื้นที่เสี่ยงภัย สถิติการเกิดภัย 

(2) รายงานความกาวหนา 

(Progression Report) 

จํานวน 10 ชุด  

(ภายใน 150 วัน นับแตวันลงนาม 

ในสัญญา: 21 ธันวาคม 2561) 

 

มีสาระสําคัญครอบคลุมเนื้อหาจากรายงานฉบับตน และขอมูล

สภาพแวดลอม และสถานการณตาง ๆ ที่เก่ียวของที่สงผล

กระทบตอระบบงาน กลไกและโครงสรางการบริหารจัดการ 

สาธารณภัยในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ และขอมูลปริมาณ

งานยอนหลังอยางนอย 3 – 5 ป เพ่ือออกแบบระบบงาน กลไก

และโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัย ในระดับพ้ืนที่และ

ความเปนไปไดในการจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาคในระดับ

อําเภอ  

รายงานความกาวหนา ไดแก 

- เนื้อหาเดมิจากรายงานฉบับตน 

- รายงานผลการศึกษาเชิงลึกจากพื้นที่กรณีศึกษา 

(3) รายงานผลการศึกษาวิจัย 

ฉบับราง (Draft Final Report)  

จํานวน 10 ชุด  

(ภายใน 210 วัน นับแตวันลงนาม 

ในสัญญา: 20 กุมภาพันธ 2562)  

มีสาระสําคัญครอบคลุมเนื้อหาจากรายงานความกาวหนา และ

รางรปูแบบระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการ 

สาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับราง ไดแก 

- เนื้อหาเดิมจากรายงานความกาวหนา  

- ผลการศึกษารางรปูแบบระบบงาน กลไก และโครงสราง 

การบรหิารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

(4) รายงานฉบับสมบูรณ (Final 

Report) พรอมแผน CD บันทึกขอมูล

รายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 50 ชุด  

(ภายใน 240 วัน นับแตวันลงนาม 

ในสัญญา: 22 มีนาคม 2562)  

รายงานฉบับน้ีจะตองแสดงถึงผลการดําเนินงานทั้งหมดตามท่ี

กําหนดไวในขอบเขตการศึกษา ซึ่งไดแกไขตามขอคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะของผูวาจาง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จางท่ีปรึกษา/ สถาบัน) ที่มตีอการศึกษาในรายงานผลการศึกษา

ฉบับราง (Draft Final Report) แลวอยางครบถวน 
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1.9 การลงพื้นท่ีเก็บขอมูลเชิงลึกในพื้นท่ีกรณีศึกษา  

 

โครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่มีแผนการดําเนินโครงการ

ตองลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกในพ้ืนที่กรณีศึกษาจํานวน 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัด

เพชรบูรณ จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระยอง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสกลนคร

โดยมีระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลเชิงลึกในพ้ืนที่กรณีศึกษาประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึกและการจัดประชุมกลุมยอย โดยมี

กลุมเปาหมายที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมเปาหมาย 

การสัมภาษณเชิงลึก - ผูวาราชการจังหวัด 

- ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

- หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

- หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

การจัดประชุมกลุมยอย กลุมที่หนึ่ง 

- บุคลากรของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

- บุคลากรของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

- บุคลากรของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

- ปองกันจังหวัด 

- นายอําเภอ/ ปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมที่สอง 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 

- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

- ประชาชนผูประสบภัย 
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บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดที่เกี่ยวของ 
 

 

 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารงานจังหวัดใหมีศักยภาพเหมาะสมกับ

บริบทของพื้นที่ในที่นี้ อาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีดานการบริหารรัฐกิจที่เกี่ยวของ 4 ประการ คือ 

(1) แนวคิดเก่ียวกับการจัดโครงสรางการปกครองพื้นที่นอกศูนยกลาง (2) แนวคิดเก่ียวกับการจัดโครงสราง

หนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค (3) แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบโครงสรางองคการตามสภาพแวดลอม 

และ (4) แนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) แตละกรอบแนวคิดมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับการจัดโครงสรางการปกครองพื้นที่นอกศูนยกลาง 

 

กรอบแนวคิดเก่ียวกับการจัดโครงสรางการปกครองพ้ืนที่นอกศูนยกลาง มีสาระสําคัญอยูที่การอธิบายวา 

การจัดโครงสรางความสัมพันธระหวางหนวยการปกครองในระดับตาง ๆ ของรัฐในแตละประเทศ โดยทั่วไป

มักตั้งอยูบนหลักการถายโอนภารกิจหนาที่จากรัฐบาลระดับชาติไปยังหนวยการปกครองในระดับต่ํากวา

ซึ่งมีฐานะเปน “กลไกการปกครองพื้นที่นอกศูนยกลาง” (Subnational government) ดังจะเห็นไดจาก

การจัดโครงสรางการบริหารงานภาครัฐเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจหนาที่จากรัฐบาลในสวนกลางลงไปยัง

หนวยการปกครองในระดับต่ํากวาในระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ิน 

 หากพิจารณาโดยภาพรวม การจัดโครงสรางเพื่อรองรับการจัดสรรภารกิจของรัฐภายใตความสัมพันธ

ในแนวดิ่งจากระดับบนลงไปยังระดับที่ตํ่ากวาน้ัน ปรากฏใหเห็นใน 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบการแบงอํานาจ

จากสวนกลาง (Deconcentration) และ (2) การกระจายอํานาจออกจากสวนกลาง (Decentralization)1

กลาวคือ การแบงอํานาจจากสวนกลาง เปนรูปแบบการผองถายอํานาจหนาที่ทางการบริหาร (Administrative 

functions) จากหนวยงานของรัฐในสวนกลางหรือระดับชาติใหแกหนวยการบริหารในระดับรองลงไป 

หรือหนวยราชการที่อยูในระดับต่ํากวาหนวยงานระดับชาติ (Subnational levels or units) เชน หนวยบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค หนวยบริหารงานระดับภูมิภาค (Regional office) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่อยูภายใต

โครงสรางความสัมพันธแนวดิ่งในระบบบริหารงานภาครัฐ มีฐานะเปนโครงสรางการบริหารงานภาครัฐ

ที่อยูกึ่งกลางระหวางรัฐบาลสวนกลางหรือหนวยงานของรัฐในระดับชาติกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                                                   

 1 Hellmut Wollmann, “Coordination in the Intergovernmental Setting,” in Handbook of Public 

Administration, edited by B. Guy Peters and Jon Pierre (London: SAGE Publications, 2003), p. 596. 
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องคกรที่จัดตั้งข้ึนตามหลักการแบงอํานาจจากสวนกลาง มีอํานาจหนาที่ทางการบริหารในขอบเขตที่สวนกลาง

มอบหมายใหรับผิดชอบเทานั้น มิไดมีสถานะเปนหนวยการปกครองที่มีความเปนอิสระทางการบริหารในตัวเอง 

 การกระจายอํานาจออกจากสวนกลาง เปนรูปแบบการถายโอนอํานาจหนาที่ทางการเมืองการปกครอง 

(Political functions) ของรัฐบาลหรือหนวยการปกครองระดับบน ลงไปยังหนวยการปกครองระดับลาง 

ซึ่งเปนองคกรการปกครองพ้ืนที่ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนการจัดโครงสรางความสัมพันธระหวาง

หนวยการปกครองภายใตหลักการกระจายอํานาจจากสวนกลาง มักนําไปสูการจัดโครงสรางหนวยการปกครอง

ข้ึนใน 2 ระดับ คือ (1) หนวยการปกครองระดับก่ึงกลางระหวางระดับชาติกับระดับทองถิ่น (Meso level) 

และ (2) หนวยการปกครองในระดับทองถ่ิน (Local level) 

 สําหรับ การจัดโครงสรางหนวยการปกครองระดับก่ึงกลางระหวางระดับชาติกับระดับทองถ่ิน นั้น

ปรากฏใหเห็นท้ังในประเทศที่เปนสหพันธรัฐและรัฐเดี่ยว กลาวคือ ในกรณีประเทศที่มีรูปแบบสหพันธรัฐ 

หนวยการปกครองระดับก่ึงกลางที่เกิดข้ึนจากการจัดโครงสรางความสัมพันธระหวางหนวยการปกครองภายใต

หลักการกระจายอํานาจทางการเมืองจากสวนกลาง จะปรากฏใหเห็นในรูปของ “หนวยการปกครองระดับ

มลรัฐ” (Federal states) ดังเชนในสหรัฐอเมริกา หรือ Länder ในประเทศเยอรมัน หรือ contons 

ในประเทศสวิตเซอรแลนด เปนตน ซึ่งนับเปนรูปแบบการจัดโครงสรางหนวยการปกครองแบบกระจายอํานาจ

ทางการเมืองในระดับสูงสุด เนื่องจากหนวยการปกครองระดับมลรัฐ มีองคกรฝายนิติบัญญัติและรัฐบาล

ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรง และมีอํานาจหนาที่เปนอิสระในขอบเขตอํานาจหนาที่และสถานะทางกฎหมาย

ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ 

 สวนในประเทศที่มีรูปแบบรัฐเดี่ยว การจัดตั้งหนวยการปกครองระดับกึ่งกลางระหวางระดับชาติ

กับระดับทองถ่ิน จะปรากฏในลักษณะหนวยการปกครองตามหลักการกระจายอํานาจในระดับที่ไมสูงเทา

ประเทศสหพันธรัฐ รูปแบบหนวยการปกครองระดับก่ึงกลางที่ปรากฏในรัฐเดี่ยว ไดแก หนวยการปกครอง

ระดับภาค (Regions) ตัวอยางเชน หนวยการปกครองจังหวัด หรือ Departments ในประเทศฝรั่งเศสซ่ึงมี

ฐานะเปนหนวยการปกครองที่มทีั้งสภาและฝายบริหารระดับภาคที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถ่ิน 

 สวนการจัดโครงสราง หนวยการปกครองในระดับทองถ่ิน เปนการจัดรูปแบบหนวยการปกครองระดับ

ลางสุดในโครงสรางการปกครองของรัฐ ตามหลกัการกระจายอํานาจทางการเมืองจากรัฐบาลในสวนกลางลงไป

ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่จัดบริการสาธารณะในระดับพื้นฐาน (Basic local government) 

นั่นคือหนวยการปกครองทองถิ่นระดับ “เทศบาล” โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวยสภาทองถ่ิน

และฝายบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพ้ืนที่ มีสถานะทางกฎหมาย ขอบเขตอํานาจ

หนาที่ และความเปนอิสระในการบริหารงานตามหลักการท่ีรัฐธรรมนญูรับรองไว  

 ปจจัยดานความแตกตางของพ้ืนที่ ทั้งในมิติขอบเขตความกวางของพ้ืนที่ จํานวนประชากร ตลอดจน

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละพื้นที่ มักมีผลในการกําหนดวาการจัดโครงสรางหนวยการปกครองทองถ่ิน

รูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ทั้งนี้ หากพิจารณาตัวแบบการจัดโครงสรางการปกครองทองถ่ิน 
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(Models of government structure) โดยทั่วไปแลว จะสามารถจําแนกได 4 ตัวแบบ2 คือ (1) การจัดโครงสราง

การปกครองทองถิ่นแบบสองชั้น (Two-tier governments) (2) การจัดโครงสรางการปกครองทองถิ่น

แบบชั้นเดียว (One-tier governments) (3) การจัดโครงสรางองคกรความรวมมือระหวางทองถ่ินแบบสมัครใจ 

(Voluntary cooperation) (4) การจัดโครงสรางเขตการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ (Special purpose districts)  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละประเทศอาจมีขอบเขตภารกิจและอํานาจหนาที่มากนอยแตกตาง

กันไป เชน ในบางประเทศ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอบเขตภารกิจและอํานาจหนาที่กวางขวาง 

และไดรับการรับรองความเปนอิสระโดยรัฐธรรมนูญตามหลักความสามารถทั่วไป (General competence) 

สวนบางประเทศ อาทิ ประเทศในภาคพื้นยุโรป ขอบเขตภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ถูกกําหนดโดยแบงเปนสัดสวนกับขอบเขตภารกิจของสวนกลาง และในบางประเทศ เชน อังกฤษ เปนตน 

ขอบเขตภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกจํากัดไวใหดําเนินการใด ๆ ไดเฉพาะใน

เร่ืองที่อยูในขอบเขตท่ีรัฐบาลกําหนด (Ultra-vires doctrine) 

 การจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปรากฏ

ในประเทศหนึ่ง ๆ สามารถอธิบายไดจากหลักที ่เกี่ยวของกับการจัดโครงสรางความสัมพันธระหวาง

หนวยการปกครอง กลาวคือ การจัดตั้งหนวยงานของรัฐในระดับตาง ๆ ทั้งหนวยราชการสวนกลาง หนวยงาน

ของรัฐท่ีตั้งปฏิบัติภารกิจของหนวยราชการสวนกลางในพ้ืนท่ีภูมิภาค หนวยการปกครองระดับภูมิภาค รวมถึง

หนวยการปกครองระดับทองถิ่น ตางก็มีบทบาท ภารกิจ และขอบเขตอํานาจหนาที่ในลักษณะเฉพาะ

ของตนเอง ภายใตโครงสรางความสัมพันธกับหนวยงานหรือหนวยการปกครองระดับอ่ืน ๆ  

 การปฏิรูปโครงสรางการบริหารราชการในลักษณะหนึ่ง ๆ ไมวาจะเปนการปฏิรูประบบราชการ 

หรือการปฏิรูประบบการปกครองทองถิ่น ยอมเกี่ยวของกับการปรับโครงสรางความสัมพันธระหวาง

หนวยการปกครองของประเทศนั้น ๆ ในเวลาเดียวกันหากพิจารณาทิศทางและแนวโนนการจัดความสัมพันธ

ระหวางหนวยการปกครองในบริบทสากลโดยภาพรวม จะเห็นไดวา การปฏิรูประบบความสัมพันธระหวาง

องคกรทางการปกครองในระดับตาง ๆ (Reform of intergovernmental relation) ดังปรากฏในหลายประเทศ 

มลีกัษณะสําคัญสรุปไดดังตอไปนี้3 

 การปรับโครงสรางความสัมพันธในแนวดิ่ง (Hierarchical relations) เกี่ยวของกับ

การจัดรูปแบบการปฏิสัมพันธระหวางรัฐบาลในสวนกลาง องคกรปกครองในระดับภูมิภาค

หรือระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาล โดยมุงใหองคกรปกครอง

                                                   

 2 Enid Slack, “ Models of Government Structure at the Local Level,” Working paper 2004(4), IIGR, 

Queen’s University, 2004, pp. 7-15. 

 3 Timothy D. Sisk, Democracy at the Local Level: The International IDEA Handbook on Participation, 

Representation, Conflict Management, and Governance (Halmstad: International Institute for Democracy 

and Electoral Assistance, 2001), pp. 45-47. 
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สวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการตัดสินใจในระดับทองถ่ินมากข้ึน หรืออยูภายใตการควบคุม

แทรกแซงของรัฐบาลสวนกลางนอยลง 

 การปรับขีดความสามารถและอํานาจหนาที่ (Competencies and authority) โดยการปรับปรุง

ขอบเขตอํานาจหนาที่และบทบาทขององคกรของรัฐในระดับตาง ๆ ในกระบวนการตัดสินใจ

ในประเด็นนโยบายดานตาง ๆ รวมถึงการเพ่ิมบทบาทหนาที่ขององคกรการปกครองสวนทองถ่ิน

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ใหกวางขวางย่ิงข้ึน รวมถึงการมุงเพ่ิมบทบาทภารกิจและ

อํานาจหนาที่เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการสาธารณะดานตาง ๆ ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมากขึ้น 

 การเพ่ิมความเปนอิสระในทางการเมือง (Political autonomy) โดยการรับรองความเปนอิสระ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตัดสินใจทางการเมืองระดับทองถิ่นดวยตนเอง 

โดยปราศจากการควบคุมแทรกแซงของรัฐบาล องคกรปกครองในระดับชั้นอ่ืน ๆ ของรัฐอาจมี

บทบาทเพียงการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความจําเปน 

 การเพิ่มความเปนอิสระในการออกกฎระเบียบและขอบัญญัติ (Juridical independence 

and legal autonomy) เก่ียวของกับการลดกรอบขอจํากัดทางกฎหมายและระเบียบของ

สวนกลางท่ีมีผลตอความเปนอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจทางการบริหารในระดับ

ทองถ่ิน รวมถึงการใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการออกกฎเกณฑ ระเบียบ

และขอบัญญัติที่เก่ียวของกับการบริหารกิจการสาธารณะของตนเอง 

 การเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินและการคลัง (Financial flows and revenue 

generating capacities) เก่ียวของกับการกําหนดทิศทางนโยบายทางการเงินของรัฐบาล 

ซึ่งมีผลตอการกําหนดสัดสวนการจัดสรรรายไดและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐ การเพิ่ม

ขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดเก็บภาษีและการจัดสรร

งบประมาณของตนเอง เปนประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับการเสริมสรางประชาธิปไตย

ในระดับทองถ่ิน ทั้งนี้ เนื่องจากการบริหารกิจการสาธารณะในระดับทองถิ่นภายใตหลักการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนยอมไมสามารถบรรลุผลได หากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไมมีทรัพยากรทางการบริหารอยางเพียงพอ โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีงบประมาณ

เพ่ือการบริหารกิจการสาธารณะของตนเอง ไมวางบประมาณดังกลาวจะมีท่ีมาจากการจัดสรร

รายไดหรือเงินอุดหนุนโดยรัฐบาล หรอืรายไดจากการจัดเก็บภาษีของทองถิ่นเอง 

 การสรางกลไกการบริหารกิจการสาธารณะแบบรวมมือกัน (Co-operative governance) 

เปนการจัดโครงสรางเชิงสถาบันและกระบวนการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบ

การประสานความรวมมือ ทั้งการรวมมือกันในแนวดิ่งระหวางองคกรของรัฐในสวนกลาง 

สวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการรวมมือกันในแนวราบระหวางองคกร
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ในระดับเดียวกัน เชน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีอาณาเขตติดกัน รวมไปถึง

การรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาสงัคมและชุมชน 

 การเพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชน (Layers and levels of participation) 

โดยการเพ่ิมกลไกและกระบวนการเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในประเด็น

นโยบายสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในระดับตาง ๆ เพ่ือใหกระบวนการตัดสินใจนโยบาย

เกิดข้ึนอยางใกลชิดกับประชาชนมากย่ิงข้ึน 

 การสงเสริมบทบาทขององคกรอาสาสมัครในการขับเคล่ือนกิจการสาธารณะ (Voluntary 

associations) โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทของหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการปฏิสัมพันธกับภาคประชาสังคมและชุมชน จากเดิมที่มีลักษณะเปน 

“การปกครองทองถ่ิน” (Local government) โดยมุงแสดงบทบาทโดยใชอํานาจหนาที่

ในการตัดสินใจและดําเนินภารกิจในทองถ่ิน มาเปนการ “บริหารกิจการบานเมืองของทองถ่ิน” 

(Local governance) โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินหันมาแสดงบทบาทในการใชอํานาจ

หนาที่เพื่อเกื้อหนุนใหตัวแสดงอื่น ๆ ในทองถิ่น โดยเฉพาะองคกรภาคประชาสังคม 

อาทิ องคกรอาสาสมัคร และองคกรชุมชน เขามามีบทบาทรวมกันในกระบวนการตัดสินใจ

และการดําเนินภารกิจการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหการบริหาร

กิจการสาธารณะเหลานั้นสอดคลองกับสภาพปญหาและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในชุมชนตาง ๆ ไดมากที่สดุ4 

 การออกแบบหนวยการปกครองใหม (Jurisdictional redesign) แนวทางการปรับโครงสราง

ความสัมพันธระหวางหนวยการปกครองท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การพิจารณาปรับปรุง

รูปแบบหนวยการปกครองทองถ่ินใหม เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการ

และการเติบโตของชุมชนที่มีลักษณะจําเพาะในเชิงพื้นที่ และมีความสลับซับซอนในการบริหาร

จัดการพื้นที่มากขึ้น ดังนั้น หนวยการปกครองทองถิ่นในบางพื้นที่ จึงจําเปนตองไดรับ

การพิจารณาปรับขอบเขตพ้ืนที่และอาณาเขตระหวางหนวยการปกครองในพื้นที่เดียวกันเสียใหม 

เพ่ือใหเหมาะสมสําหรับการจัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ หรือหนวยบริหาร

กิจการสาธารณะที่กวางขวางมากข้ึน (Special or multipurpose jurisdictions)5 

 

 

                                                   

 4 Sue Goss, Making Local Government Work: Network, Relationships and the Management of Change 

(New York: Palgrave, 2001), pp. 11-15. 

 5 Anwar Shah and Sana Shah, “The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local 

Governments,” in Local Governance in Developing Countries, edited by Anwar Shah (Washington, D.C.: 

The World Bank, 2006), p. 5. 
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2.2 แนวคดิเกี่ยวกับการจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค 

  

 กลไกการบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนสวนหนึ่งของโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน หากพิจารณา

ในเชิงหลักการ จะเห็นไดวา การจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค ตั้งอยูบนหลักการแบงอํานาจหนาที่

บางประการของหนวยราชการสวนกลางใหแกเจาหนาท่ีที่หนวยงานของรัฐสวนกลางสงไปปฏิบัติหนาที่ประจํา

ในพื้นที่สวนภูมิภาค (Deconcentration)6 กลาวคือ การจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค 

เกิดข้ึนในกรณีท่ีรัฐมีการแบงเขตพ้ืนที่ของประเทศออกเปนเขตทองท่ีการปกครอง ทั้งนี้ เขตทองที่แตละหนวย

จะไมมีสถานะเปนนิติบุคคล หากแตเปนสวนหนึ่งของกลไกการบริหารงานของรัฐบาล โดยรัฐบาลหรือหนวยงาน

ของรัฐในสวนกลาง จะสงขาราชการซ่ึงมีฐานะเปนตัวแทนของสวนกลางไปประจําในพื้นที่เพื่อดําเนินภารกิจ

ในเรื่องที่หนวยงานของรัฐในสวนกลางมอบหมาย เจาหนาที่ที่ประจําในสวนภูมิภาคจึงมีหนาที่ตัดสินใจบริหาร

ราชการหรือจัดการภารกิจในพื้นท่ีแทนหนวยงานของรัฐในสวนกลาง 

 การจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาคภายใตหลักการดังกลาว ปรากฏใหเห็นในประเทศตาง ๆ 

อาทิ อาทิ ฝร่ังเศส อิตาลี สวีเดน รวมทั้งประเทศไทย โดยทั่วไปแลว ในประเทศซึ่งมีโครงสรางการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาคนั้น โครงสรางดังกลาวเกิดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคสาํคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก 

เพื่อทําใหการบริหารภารกิจของรัฐเกิดความเปนเอกภาพในทั่วทุกภูมิภาคสามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบาย

หรือแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระดับชาติ และ ประการที่สอง เพื่อใหเกิดการลดสภาพของ

การรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจและเพิ่มพูนความสามารถของรัฐบาลในการตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชนในแตละพ้ืนที่ซึ่งมีปญหาและความตองการที่แตกตางกันออกไป7 

 หากพิจารณาบทบาทของกลไกการบริหารราชการสวนภูมิภาคภายใตบริบทความสัมพันธระหวาง

หนวยงานของรัฐในสวนกลางกับหนวยการปกครองในระดับทองถ่ิน อาจกลาวโดยสรุปไดวา การบริหาร

ราชการสวนภูมิภาคมีบทบาทและความสําคัญในฐานะที่เปน “โครงสรางรัฐสวนตรงกลาง” (Intermediate 

Structure) ท่ีเชื่อมโยงกระบวนการบริหารราชการสวนกลางเขากับการบริหารราชการสวนทองถ่ินและ

ประชาชนในชุมชนทองถิ่นเขาไวดวยกัน อยางไรก็ดี สถานะและการดํารงอยูของกลไกการบริหารราชการ

สวนภูมิภาค อาจพิจารณาได 2 มิติ คือ8 

 มิติแรก การพิจารณาการดํารงอยูของกลไกการบริหารราชการสวนภูมิภาค ในฐานะโครงสรางการบริหาร

ราชการที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจนตามกฎหมายหรือเปนทางการ ดังเชน โครงสรางการบริหารราชการ

                                                   

 6 นันทวัฒน บรมานันท, หลกัพ้ืนฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2551), น. 30. 

 7 ธงชัย วงศชัยสุวรรณ และคณะ, การพัฒนาโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค, รายงานวิจัย สถาบันวิจัย

และใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอตอ สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548, น. 4. 

 8 นครินทร เมฆไตรรัตน, “ความสัมพันธรัฐกับทองถิ่น และโครงสรางรัฐสวนตรงกลาง : ศึกษาราชการสวนภูมิภาค

ของประเทศไทยและรฐัเด่ียวบางประเทศ,” รฐัศาสตรสาร, ปท่ี 24 ฉบับพิเศษ (2546), น. 144–182. 
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สวนภูมิภาคของไทยซ่ึงถูกกําหนดเอาไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ซึ่งอาจเรียกไดวา

เปนการบริหารราชการแผนดินในความหมายแคบ 

 มิติที่สอง การพิจารณาการดํารงอยูของกลไกการบริหารราชการสวนภูมิภาค ในฐานะระบบการบริหาร

ราชการ “นอกศูนยกลาง” (Sub-national governments) โดยหนวยงานของรัฐในสวนกลางมีการสงตัวแทน

ไปประจําเพ่ือปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ภูมิภาค หรือจัดตั้งสํานักงานตัวแทนในระดับพ้ืนท่ีตาง ๆ นอกเมืองหลวง 

โดยไมมีกฎหมายบัญญัติใหการบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนสวนหนึ่งของโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน

โดยตรง ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการบริหารราชการสวนภูมิภาคในความหมายกวาง 

 จากกรอบการพิจารณาสถานะและการดํารงอยูของระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคดังกลาว 

จะเห็นไดวา การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของกลไกการบริหารราชการสวนภูมิภาค

ในฐานะโครงสรางสวนก่ึงกลางระหวางรัฐบาลกับทองถ่ินในประเทศตาง ๆ ไมอาจพิจารณาแตเพียงการจัด

โครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาคที่ปรากฏในตัวบทกฎหมายการบริหารราชการแผนดินเทานั้น 

หากยังควรพิจารณาถึงลักษณะการกระจายตัวขององคกรทางการปกครองและการแบงอํานาจระหวางหนวยงาน

ของรัฐในสวนกลางกับหนวยงานที่ต้ังปฏิบัติการในพื้นท่ีนอกศูนยกลาง ซึ่งมิไดมีสถานะเปนโครงสรางการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาคอยางเปนทางการควบคูไปดวยดังเชนประเทศสวนใหญในทวีปยุโรป ซึ่งมีการจัดโครงสราง

การบริหารออกเปน 3 ชั้น (Three-tier System of Government) โดยมีการบริหารราชการสวนภูมิภาค 

แตไมมีความเปนทางการในฐานะกลไกการบริหารที่แยกจากการบริหารราชการสวนกลางอยางเดนชัด9 

 บริบทการศึกษาการบริหารราชการสวนภูมิภาคของไทย การบริหารราชการสวนภูมิภาค หมายความถึง

โครงสรางการบริหารราชการในระดับช้ันตรงกลางระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Intermediate 

level administration) ซึ่งครอบคลุมทั้งการปกครองสวนภูมิภาคอยางเปนทางการ เชน จังหวัดและอําเภอ 

ดังท่ีรับรูและเขาใจกันในบริบทของการบริหาราชการไทย อีกทั้งยังหมายรวมถึงหนวยงานรูปแบบอ่ืน ๆ ของรัฐ

ที่ทําหนาที่อยูในระดับพ้ืนที่โดยกระจายตัวอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ซึ่งในหลายประเทศที่แมมิไดมี

การจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาคอยางเปนทางการ แตก็มีระบบการจัดตั้งหนวยงานในระดับชั้นก่ึงกลาง

ระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีบทบาทในฐานะการบริหารราชการสวนภูมิภาคปรากฏใหเห็น

ดวยเชนกัน 

 หากพิจารณารูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคในฐานะโครงสรางการบริหารราชการระดับชั้นตรงกลาง

ระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะสามารถจัดจําแนกรูปแบบระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค

ที่ปรากฏในประเทศตาง ๆ โดยทั่วไปได 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก (1) การมีหนวยบริหารราชการนอกศูนยกลาง

แตไมมีกฎหมายกําหนดใหมีฐานะเปนการบริหารราชการสวนภูมิภาคอยางเปนทางการ (Sub-national 

Governments in General) (2) การมีเครือขายการบริหารราชการในภูมิภาคซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสวนกลาง

                                                   

 9 Adriaan Bours, “Management, tiers, size and amalgamations of local government” in Robert J. Bennett (ed.), 

Local Government in the New Europe (London : Belhaven Press, 1993) 
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ใหตั้งปฏิบัติการในระดับพื้นที่ (Network of Deconcentrated Administrations) และ (3) การมีกลไก

การบริหารราชการสวนภูมิภาคภายใตการบังคบับัญชาของผูแทนสวนกลางประจําพื้นที่ (Prefect system)10 

 การมีหนวยบริหารราชการนอกศูนยกลางแตไมมีกฎหมายกําหนดใหมีฐานะเปนการบริหารราชการ

สวนภูมิภาคอยางเปนทางการ รูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคในกรณีนี้ ปรากฏในลกัษณะการมีหนวยบริหาร

ราชการนอกศูนยกลาง โดยกระทรวงสวนกลางไดจัดตั้งหนวยงานระดับ “ภาคหรือเขต” (Regions) เพื่อทําหนาที่

เปนสํานักงานตัวแทนปฏิบัติภารกิจภายในขอบเขตพ้ืนภาคหรือเขตที่รับผิดชอบ หากพิจารณาในเชิงกฎหมายแลว 

หนวยงานในระดับภาคหรือเขตเหลานี้ ยอมมีสถานะเปนหนวยงานภายใตโครงสรางการบริหารราชการสวนกลาง 

แตหากพิจารณาในเชิงบทบาทและอํานาจหนาที่ หนวยงานเหลานี้จะปรากฏลักษณะของความเปนโครงสราง

ก่ึงกลางที่เช่ือมโยง (Intermediate structure) การบริหารราชการสวนกลางกับทองถ่ินในพ้ืนที่ภูมิภาคตาง ๆ  

  หนวยงานในสังกัดของราชการสวนกลางที่ถูกจัดตั้งข้ึนในพื้นที่ภูมิภาค จะมีความสําคัญในฐานะ

หนวยงานที่คอยชวยเหลือใหการทํางานของรัฐโดยรวมเกิดความคลองตัว อีกทั้งยังมีบทบาทชวยเหลือ

สนับสนุนการทํางานของการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอีกทางหนึ่ง โครงสรางเชนนี้มักปรากฏในบริบท

ของประเทศที่มีการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินอยางกวางขวาง โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีบทบาทหลัก

ในการจัดบริการสาธารณะตาง ๆ ดังนั้น การเขาไปจัดตั้งสํานักงานในระดับภาคหรือเขตของสวนกลาง 

จึงมุงเนนบทบาทในเชิงยุทธศาสตรและนโยบายเปนหลัก กลไกการบริหารราชการนอกศูนยกลางในลักษณะนี้ 

จึงมักไมมีการจัดโครงสรางโดยกําหนดเปนกฎหมายชัดเจน ตัวอยางที่ปรากฏรูปแบบเชนนี้ ไดแก ญี ่ปุ น 

และสหราชอาณาจักร 

 การมีเครือขายหนวยบริหารราชการในภูมิภาคซึ่งไดรับมอบอํานาจจากสวนกลางใหตั้งปฏิบัติการ

ในระดับพ้ืนที่ รูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคในกรณีน้ี มีลักษณะเปนเครือขายของหนวยการบริหาร

ราชการที่ไดรับมอบอํานาจจากหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง อาทิ กระทรวง หรือกรม ใหตั้งสํานักงาน

ในพ้ืนที่ภูมภิาค เชน หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ภาค เขต หรือจังหวัด ซึ่งอยูภายใตระบบการมอบอํานาจจาก

สวนกลางที่ชัดเจน กลุมหนวยงานที่ไดรับการจัดตั้งในพื้นที ่แตละภูมิภาค จะมีความสัมพันธระหวางกัน 

หรือระหวางองคกรทางปกครองระดับอ่ืน ๆ ในลักษณะของเครือขายการประสานราชการ แตไมมีโครงสราง

การบังคับบัญชาที่รวมศูนยชัดเจนในระดับพื้นท่ี ดังเชนหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาคที่เปนทางการ 

อยางไรก็ดี ในประเทศที่มีรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคในลักษณะเครือขายการบริหารราชการ

ในภูมิภาคซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากสวนกลางใหตั้งปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ีนั้น ก็มีลักษณะการมอบอํานาจ

ที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงสามารถแยกออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 

 รูปแบบท่ีหนึ่ง ระบบการมอบอํานาจโดยกระทรวงหรือกรม คือ ระบบการจัดตั้งหนวยงานในสังกัด

ของสวนกลางในพื้นที่ภูมิภาค โดยกระทรวงหรือกรมไดมีการขยายกลไกของตนเองออกไปยังพ้ืนที่นอกศูนยกลาง

                                                   

 10 สาระสําคัญเก่ียวกับการจัดจําแนกรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคในท่ีน้ีมีท่ีมาจาก นครนิทร เมฆไตรรัตน, 

รายงานการวิจัย สถานภาพและทิศทางการบริหารราชการสวนภูมิภาคในอนาคต (กรุงเทพฯ: สถาบันดํารงราชานุภาพ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย), 2544, น. 96–122. 
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ผานระบบการมอบอํานาจใหแกสํานักงานตัวแทนในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งนี้ สํานักงานตัวแทนดังกลาวอาจจะอยู

ภายใตโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาคอยางเปนทางการ หรือไมเปนสวนหนึ่งของกลไกการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาคตามโครงสรางที่กฎหมายกําหนดหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง หนวยราชการที่ตั้งปฏิบัติภารกิจ

ในระดับภูมิภาคภายใตระบบการมอบอํานาจจากกระทรวงหรือกรมตนสังกัดนี้ มีสถานะเปนหนวยราชการ

สวนภูมิภาคแบบไมเปนทางการ แมวาจะมีการตั้งสํานักงานกระจายไปในเขตพื้นที่ตาง ๆ ในภูมิภาค แตก็เปน

หนวยงานที่ข้ึนอยูกับการบังคบับัญชาของหนวยงานตนสังกัดสวนกลางโดยตรง 

 รูปแบบการจัดตั้งหนวยงานในสังกัดของสวนกลางในพื้นที่ภูมิภาคภายใตระบบการมอบอํานาจ

จากกระทรวงหรือกรม ปรากฏใหเห็นไดในกรณีของสหราชอาณาจักร ซึ่งแมจะไมมีการจัดโครงสราง

การบริหารราชการสวนภูมิภาคอยางเปนทางการ แตการบริหารราชการในพื้นที่ระดับภาคก็มีการจัดตั้ง

สํานักงานสาขาท่ีหนวยราชการสวนกลางในระดับกระทรวงไดมอบอํานาจลงไปกระจายอยูท่ัวประเทศ11 

นอกจากนี้ สภาพการบริหารราชการนอกศูนยกลางในรูปแบบดังกลาว ยังปรากฏใหเห็นในกรณีของไทยดวย 

นั่นคือ การจัดตั้งสํานักงานตัวแทนตาง ๆ โดยหนวยราชการระดับกรม ไมวาจะเปนสํานักงานภาค สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ี และสํานักงานระดับจังหวัด ดวยเหตุที่สํานักงานตัวแทนของสวนกลางดังกลาวมิไดอยูภายใต

โครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค หากแตบริหารงานโดยขึ้นตรงตอหนวยราชการระดับกรมตนสังกัด

โดยตรง ดังนั้น การบริหารงานในลักษณะนี้จึงเรียกไดวาเปน “การบริหารราชการสวนภูมิภาคอยางไมเปนทางการ” 

ซึ่งปรากฏอยูซอนทับกับการบริหารราชการสวนภูมิภาคอยางเปนทางการ 

 รูปแบบที่สอง ระบบมอบอํานาจโดยรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีคือ ระบบการจัดตั้งหนวยงานตัวแทน

ของรัฐบาลในพ้ืนที่ภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ โดยที่รฐัมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมีบทบาทกําหนดใหมีการจัดตั้ง

หนวยบริหารราชการในพื้นที่ภูมิภาคข้ึน ซ่ึงประกอบดวยผูแทนของหนวยราชการระดับกระทรวงหรือกรม

ในสวนกลางที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี การจัดตั้งหนวยงานในสังกัดของสวนกลาง

ในพ้ืนที่ภูมิภาค ในกรณีนี้ มีสถานะเปนการบริหารราชการสวนภูมิภาคอยางไมเปนทางการ เนื่องจากเปนระบบ

ที่เกิดจากการมอบอํานาจโดยรัฐบาลโดยตรง   

 กลไกการบริหารราชการสวนภูมิภาคในรูปแบบนี้ รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีสามารถกําหนดและ

คัดเลือกบุคลากรของกรมตาง ๆ ใหลงไปปฏิบัติหนาที่ในระดับภูมิภาคไดโดยตรง ผานการจัดตั้งองคกรตัวแทน

ระดับภูมิภาคในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหาร” (Administrative board) โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือให

เกิดระบบของการวางแผนการทํางานในระดับภูมิภาค หรือเปนบทบาทในเชิงยุทธศาสตรโดยเปนกลไก

การประสานงานกับภาคสวนตาง ๆ ในระดับพื้นที่ เพื่อทําใหเกิดการพัฒนาภาคอยางมีทิศทาง ตัวอยาง

ของการบริหารราชการสวนภูมิภาคในรูปแบบนี้ปรากฏใหเห็นในประเทศสวีเดน  

                                                   

 11 Brian W. Hogwood and Michael Keating, Regional Government in England (Oxford: Clarendon Press, 

1998), pp. 12 -15. 
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 การมีกลไกการบริหารราชการสวนภูมิภาคภายใตการบังคับบัญชาของผูแทนสวนกลางประจําพ้ืนที่

รูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคในกรณีนี้ เปนการจัดตั้งหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาคในฐานะกลไก

การบริหารราชการโดยผูแทนสวนกลางประจําพ้ืนท่ี หรืออาจเรียกอีกอยางไดวาเปน “ระบบขาหลวงจาก

สวนกลาง” กลาวคือระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาครูปแบบนี้เกิดข้ึนจากการจัดรูปแบบการปกครอง

พื้นที่นอกศูนยกลาง โดยรฐับาลแบงอํานาจการบริหารราชการแผนดินบางประการ (Deconcentration) ใหแก

ตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งใหไปประจําในพ้ืนที่ภูมิภาค ทั้งน้ี ตัวแทนท่ีไดรบัการแบงอํานาจดังกลาวจะมีบทบาท

และสถานะใน 2 ดาน ไดแก การมีฐานะเปนตัวแทนของรัฐในระดับพ้ืนที่ และการมีบทบาทเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการในสังกัดกระทรวงหรือกรมตาง ๆ ที่ออกไปปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่ภูมิภาค  

 การจัดตั้งหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาคในฐานะกลไกการบริหารราชการโดยผูแทนสวนกลาง

ประจําพ้ืนที่ในลักษณะดังกลาว เปนระบบการจัดโครงสรางการบริหารราชการที่มีความสืบเนื่องและไดรับ

อิทธิพลมาจากการปกครองในสมัยนโปเลียน ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค

ที่ชัดเจนและมีเอกภาพสูง นั่นคือ ในดานหนึ่งจะเปนโครงสรางท่ีทําใหเกิดการกระจายอํานาจออกจาก

สวนกลางลงไปยังพ้ืนที่ แตในอีกดานหนึ่ง ก็จะเปนโครงสรางที่มีการรวมศูนยอํานาจภายในพื้นที่ใหอยูภายใต

การบังคับบัญชาของผูแทนของรัฐบาลไปในเวลาเดียวกัน ตัวอยางของประเทศที่ใชระบบนี้ทั้งที่ปรากฏอยู

ในปจจุบันและที่เคยปรากฏในอดีต ไดแก ฝรั่งเศส สเปน เบลเยียม กรีซ และตุรกี เปนตน รวมถึงระบบ

มณฑลเทศาภิบาลของไทยในอดีตและระบบบริหารราชการจังหวัดในปจจุบัน 

 หากพิจารณาในทางหลักการ หนวยบริหารราชการสวนภูมิภาคในฐานะกลไกการบริหารราชการ

โดยผูแทนสวนกลางประจําพื้นที่ ก็คือ หนวยบริหารเขตพ้ืนที่ระดับภูมิภาคซ่ึงมีภารกิจหลายดานในตัวเอง 

โดยทั่วไปมักไดรับการจัดตั้งข้ึนโดยมีเปาหมายเพื่อเปนกลไกประสานเชื่อมโยงการนํานโยบายระดับชาติ

ที ่ถูกกําหนดข้ึนโดยกระทรวงตาง ๆ ในสวนกลางไปปฏิบัติในพ้ืนที่ใหบรรลุผลอยางเปนเอกภาพทั่วทั้งประเทศ 

หนวยบริหารราชการสวนภูมิภาคในลักษณะนี้ มักปรากฏในประเทศที่กระทรวงตาง ๆ มีการจัดตั้งหนวยงานสาขา

ระดับพ้ืนที่ตั้งประจําในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อเปนกลไกการนํานโยบายและแผนงานของกระทรวงตนสังกัด

ในสวนกลางไปปฏิบัติในพื้นที่ตามหลักการแบงอํานาจ (sectoral field offices of deconcentrated state 

administration)12 

 หนวยบริหารในพ้ืนที่ระดับก่ึงกลางหรือระดับภูมิภาค ทําหนาที่เปนกลไกประสานการทํางานระหวาง

หนวยงานปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ในสังกัดกระทรวงตาง ๆ ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่นั้น ๆ เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพ

ในการประสานนโยบาย อีกทั้งยังทําหนาที่ในการประสานการนํานโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามหลักการปกครองตนเองของประชาชน (multi-function elected local government) แตละหนวย

ที่อยูภายในเขตพื้นที่นั้น ๆ ใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงการแกไขปญหาหรือการพัฒนาในพื้นที่รวมกัน

ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย ตัวอยางเชน ในประเทศฝรั่งเศส การจัดตั้งหนวยบริหารในพื้นที่ระดับก่ึงกลาง

                                                   

 
12 Hellmut Wollmann, “Coordination in the Intergovernmental Setting,” op.cit., p. 599. 
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หรอืระดับภูมิภาคปรากฏใหเห็นในรูปของ “หนวยบริหารราชการจังหวัด” (department) ซึ่งเปนสวนหนึ่ง

ของกลไกการบริหารราชการแบบรวมศูนยที่เกิดข้ึนตั้งแตยุคนโปเลียนในศตวรรษที่ 19 

 หนวยบริหารพ้ืนท่ีระดับจังหวัดอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของ “ผูวาราชการจังหวัด” 

(préfets) ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลใหทําหนาที่หลัก 2 ดานควบคูกันคือ ดานแรก การเปนหนวยรับ

นโยบายดานตาง ๆ ที่กระทรวงในสวนกลางไดกําหนดข้ึนไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติภายในทองที่จังหวัดของตนเอง 

โดยอาศัยกลไกการบริหารราชการจังหวัดเปนหนวยปฏิบัติภารกิจตามนโยบายเหลานั้น และ ดานที่สอง 

ผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมดที่ตั้งอยูในเขตทองที่

จังหวัดนั้น ๆ ตามหลักการกํากับดูแลตามลําดับชั้น (tutelle) นั่นคือ ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหาร

หนวยราชการสวนภูมิภาค มีฐานะเปนตัวแทนของรัฐบาลในการกํากับดูแลเหนือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่รัฐจัดตั้งข้ึนตามหลักการกระจายอํานาจและภารกิจหนาท่ีจากสวนกลางเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินรวมกัน

บรหิารจัดการภารกิจเหลานั้นดวยตนเอง 

 อยางไรก็ดี ขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบริหารหนวยราชการสวนภูมิภาค

ของฝร่ังเศสไดมีการปรับเปล่ียนไปในป ค.ศ. 1982 เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองทองถ่ินโดยการขยายขอบเขต

อํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นช้ันบน (เทียบไดกับองคการบริหารสวนจังหวัดของไทย) 

ใหกวางขวางย่ิงข้ึน สงผลใหขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในดานที่เก่ียวของกับการบริหาร

นโยบายการพัฒนาและการแกไขปญหาในทองที่จังหวัดถูกจํากัดใหเหลือนอยลง ในขณะเดียวกัน อํานาจหนาที่

ของผูวาราชการจังหวัดในดานการกํากับดูแลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตทองที่

จังหวัดก็ถูกปรับเปล่ียนใหเหลือเพียงการกํากับดูแลและตรวจสอบความถูกตองภายหลังจากที่ผูบริหารทองถ่ิน

ไดตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไปแลวเทานั้น (posteriori legality review)  

 ในอีกดานหนึ่ง ผูวาราชการจังหวัดก็มีขอบเขตอํานาจที่ที่เพิ่มขึ้นในดานการกํากับดูแลและควบคุม

การบริหารงานของหนวยงานที่กระทรวงตาง ๆ จัดตั้งข้ึนในพื้นที่เพ่ือดําเนินภารกิจเปนกรณีพิเศษ (services 

extérieurs) ตามหลกัการแบงอํานาจ ซ่ึงกอนหนานี้หนวยงานพิเศษเหลานี้แมจะตั้งปฏิบัติภารกิจอยูในทองที่จังหวัด 

แตก็ข้ึนตรงตอการควบคุมสั่งการและบังคับบัญชาของกระทรวงตนสังกัดในสวนกลาง แมวาผูวาราชการจังหวัด

จะมีบทบาทหนาที่จํากัดในแงการควบคุมการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ แตผูวาราชการ

จังหวัดก็ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะตัวประสานเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยการปกครองระดับตาง ๆ 

ในพ้ืนที่เขาดวยกัน (key intergovernmental players)  

 ทั้งนี้ เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดเปนตําแหนงที่มีขีดความสามารถในการทําหนาท่ีประสานเช่ือมโยง

เครือขายระหวางหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ไดเปนอยางดี ดังเห็นไดจากการทําหนาที่ประสานการจัดสรร

งบประมาณและการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญในภูมิภาค เชน ถนน สะพาน ฯลฯ ตลอดจนการดึง

เงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่จากกระทรวงตาง ๆ ผานหนวยงานสวนกลางที่ตั้งปฏิบัติการในพื้นที่ 

ซึ่งอยูภายใตขอบเขตอํานาจการควบคุมดูแลของผูวาราชการจังหวัด การเปนตัวกลางประสานการพัฒนา

ระดับภูมิภาค จึงทําใหผูวาราชการจังหวัดมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีอยางไมเปนทางการในฐานะผูสงเสริม
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และสนับสนุนการดําเนินนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับเทศบาลในเขตทองที่จังหวัด โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการเปนตัวกลางในการติดตอประสานงานเจรจาตอรองระหวางเทศบาลกับหนวยงานสวนกลางในเรื่อง

ที่เก่ียวของกับการดําเนินภารกิจของทองถ่ิน และการสนับสนุนดานตาง ๆ 

 ในกรณีของการบริหารราชการไทย ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางและภูมิภาค เปนไปในลักษณะ

ที่ราชการสวนกลาง โดยกระทรวง ทบวง และกรมตาง ๆ ไดแบงอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการบางสวนไปให

ขาราชการในสวนภูมิภาค ซึ่งอยูในจังหวัดและอําเภอ เพื่อใหเปนผูมีอํานาจในการใชดุลยพินิจตัดสินใจแกไขปญหา 

ตลอดจนริเร่ิมนโยบายตาง ๆ ภายใตกรอบนโยบายและอํานาจท่ีไดรับมอบไปจากสวนกลาง ดังนั้น การบริหาร

ราชการสวนภูมิภาคจึงมีลักษณะเปนการบริหารงานที่สวนกลางแตงตั้งขาราชการหรือเจาหนาที่ของตน

ไปประจําอยูในพื้นที่ โดยขาราชการหรือเจาหนาที่เหลานั้นจะอยูในระบบบริหารงานบุคคลของรัฐบาลกลาง 

ในขณะเดียวกันหนวยราชการสวนกลางก็จะมีบทบาทในการควบคุมการจัดสรรงบประมาณสําหรับบริหารราชการ

สวนภูมิภาคดวย โดยราชการสวนกลางมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมและอนุมัติงบประมาณใหเปนไปตาม

วิธีการงบประมาณแผนดิน ดังนั้น อํานาจหนาที่ บุคลากร งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ของราชการ

สวนภูมิภาคจึงถือไดวาเปนสิ่งที่ราชการสวนกลางแบงไปใหยังหนวยงานในพ้ืนที่13 

 หากพิจารณาในเชิงหลักการ การจัดโครงสรางการบริหารงานของจังหวัดของไทย สะทอนหลักการจัด

ความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐอยางนอย 3 รปูแบบ คือ14 

 (1) การจัดความสัมพันธในเชิงการประสานการทํางานแบบตัดขามประเด็นนโยบาย (Across policies) 

ระหวางสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งอยูภายใตสังกัดสวนราชการระดับกรมตาง ๆ กลาวคือ กลไกการบริหาร

ราชการจังหวัดเปนการประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานราชการในสังกัดตาง ๆ ซ่ึงมีขอบเขต

การดําเนินภารกิจภายใตประเด็นนโยบายที่แตกตางกัน เพื่อใหหนวยงานตางสังกัดกันเหลานั้นมีการประสาน

ความรวมมือเพื่อจัดการแกไขปญหาเฉพาะของพ้ืนที่ หรือขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายสาธารณะในบางเร่ือง

ที่มีความซับซอนไดอยางบูรณาการ รวมถึงการประสานการทํางานเพ่ือแกไขปญหาขอบกพรองในการทํางาน

แบบแยกสวนไมสอดประสานกันของหนวยงานภาครัฐ โดยมุงเนนผลลัพธในพ้ืนที่จังหวัดหนึ่ง ๆ  

 (2) การจัดความสัมพันธในเชิงการประสานการทํางานระหวางตัวแสดงหรือผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

(Across actors and stakeholders) ดังปรากฏในรูปคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ซึ่งเปนกลไกการประสานการทํางานรวมกันระหวางตัวแสดง

กลุมตาง ๆ ในกระบวนการบริหารนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ ผานการสรางความสัมพันธแบบตัดขามระหวาง

กลุมตัวแสดงที่อยูคนละภาคสวนกัน อาทิ เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน ตัวแทน

องคกรภาคประชาสังคม อาทิ องคกรวิชาชีพ สมาคม รวมไปถึงกลุมองคกรพัฒนาเอกชน การประสานการทํางาน

                                                   
13 สมคิด เลิศไพฑูรย และคณะ, รายงานวิจัย เร่ือง สถานภาพและบทบาทของราชการบริหารสวนภูมิภาคในอนาคต 

(สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอตอ สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย, 2544). 

 14 Hellmut Wollmann, “Coordination in the Intergovernmental Setting,”op.cit., p. 594. 
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แบบตัดขามภาคสวนนี้ มีเปาหมายเพื่อดึงใหกลุมคนทุกฝายที่เก่ียวของกับประเด็นนโยบายสาธารณะของรัฐ

เขามารวมกันจัดการแกไขปญหาและขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นท่ี 

 (3) การจัดความสัมพันธในเชิงการประสานการทํางานแบบตัดขามระดับ (Across levels) เปนการประสาน

การทํางานรวมกันระหวางหนวยราชการระดับจังหวัด อําเภอ กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในระดับ

องคการบริหารสวนจังหวัด และระดับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล รวมไปถึงการประสานการทํางาน

กับกลุมจังหวัดและราชการบริหารสวนกลางซึ่งเปนการสรางความรวมมือในแนวดิ่ง เพื่อใหหนวยงานหรือ

องคกรของรัฐที่อยูตางระดับกัน มีการประสานบทบาทและความรวมมือเพื่อขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ

ใหบรรลุผล รวมถึงแกไขปญหาการทํางานแบบแยกสวนกันระหวางหนวยงานตางระดับ ซ่ึงเปนสาเหตุของ

ปญหาความซ้ําซอนในบทบาทและภารกิจของภาครัฐ 

 

2.3 แนวคดิเกี่ยวกับการออกแบบโครงสรางองคการตามสภาพแวดลอม 

 

การศึกษากลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่มีหนวยการวิเคราะหคือ ภารกิจดาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในฐานะ

องคการที่มีหนาที่ขับเคลื่อนภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี เปนราชการบริหาร

สวนภูมิภาคของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หากพิจารณาในเชิงโครงสราง จะเห็นไดวา การแบง

โครงสรางภายในของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประกอบดวย กลุมงานยุทธศาสตร

และการจัดการ ฝายปองกันและปฏิบัติการ และฝายสงเคราะหผูประสบภัย นอกจากนี ้ ในบางจังหวัด

นอกจากจะมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแลว ยังมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขาเพ่ือรองรับภารกิจจํานวนมากของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โครงสราง

ภายในของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาประกอบดวย ฝายปองกันสาธารณภัย 

และฝายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย 

สภาพการณดังกลาวจึงสอดคลองกับทฤษฎีการจัดโครงสรางองคการท่ีตั้งอยูบนการพิจารณาปฏิสัมพันธ

ระหวางองคการในฐานะอินทรียภาพกับสภาพแวดลอม (Organization as organisms) กลาวคือ ลักษณะ

องคการชนิดหนึ่ง ๆ ยอมมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับระบบนิเวศที่ดํารงอยูเสมอ ทั้งความสัมพันธระหวาง

ระบบยอย ๆ ภายในองคการ และระหวางตัวองคการกับสภาพแวดลอมภายนอกการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม เปนไดท้ังโอกาสหรือส่ิงทาทายการทํางานขององคการ ดวยเหตุน้ี องคการตองมียุทธศาสตร

ในการจัดการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกอยูเสมอ ไมวาจะเปนการนําเครื่องมือการจัดการและ

เทคโนโลยีตาง ๆ เขามาปรับใชอยางยืดหยุนตามสถานการณ 

 ภายใตคําอธิบายดังกลาว กระบวนการปรับตัวขององคการนับเปนสิ่งที่จําเปนตอการพัฒนาความเขมแข็ง

และความอยูรอดขององคการภายใตสภาพแวดลอมที่ผันแปรอยางไมหยุดนิ่ง กระบวนการปรับตัวขององคการ

ดําเนินไปทั้งในมิติการสรางคุณคาหลักและวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับลักษณะของบุคลากรที่เปนอยู
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รวมทั้งกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ ในการจัดการ เชน การทําใหระบบงานมีความคลองตัวย่ิงข้ึน 

การจัดระบบงานแบบทีม การจัดระบบงานแบบโครงการแมทริกซ (Project-oriented matrix) การจัดระบบประสาน

การทํางานรวมกันระหวางองคการชนิดตาง ๆ ที่ดํารงอยูภายใตสภาพแวดลอมเดียวกัน (Interorganizational 

relations)15  

 เนื่องจากองคการเปนระบบเปด มีการแลกเปลี่ยนกับสภาพแวดลอมอยูตลอดเวลาการจัดโครงสราง

องคการจึงเปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหองคการมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวเพ่ือให

กระบวนการทํางานเดินหนาไปไดภายใตสภาพแวดลอมเฉพาะ กลาวคือ องคการตองมีการจัดการในดานตาง ๆ 

เพื่อนําไปสูปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอความตองการในการอยูรอดขององคการ 

และสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได เชน มียุทธศาสตร (Corporate strategy) มีการปรับโครงสราง 

มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช มีการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม ฉะนั้น การจัดโครงสราง

องคการจึงต้ังอยูบนหลักการที่แตกตางกันไดตามความเหมาะสมการจัดโครงสรางองคการมีทางเลือก

หลากหลายรูปแบบ ภายใตหลักการที่วา องคการจะทํางานไดอยางมีประสิทธิผลที่สุด ก็ตอเมื่อมีรูปแบบที่เหมาะสม

และสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่สุด 

 หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดดังกลาว การศึกษารูปแบบการกําหนดโครงสรางและการบริหารงาน

ของจังหวัดใหมีศักยภาพสูงในที่นี้ จึงตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา การออกแบบโครงสรางการบริหารงานภายใน

องคการน้ัน ไมควรมองวามีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ดีที่สุดซ่ึงสามารถนําไปใชอยางไดผลกับการจัดโครงสราง

องคการในทุกกรณี (“one best way” approach) หากแตการจัดโครงสรางองคการแตละกรณีควรมีรูปแบบ

แตกตางกันไปขึ้นกับปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยรวม (“it all depends” approach)16 สาระสําคัญ

ของหลักการจัดโครงสรางองคการภายใตสมมติฐานดังกลาว ตั้งอยูบนแนวคิดที่วา โครงสรางขององคการ

แตละรูปแบบตางสะทอนใหเห็นถึงสถานการณแวดลอมที่องคการนั้นดํารงอยู รูปแบบการจัดโครงสราง

องคการแตละกรณีจึงมีลักษณะแตกตางกันไปตามระดับความซับซอนและพลวัตของบริบทและปจจัยแวดลอม

ของแตละองคการ อยางไรก็ดี ในการออกแบบการจัดโครงสรางองคการที่เหมาะสมนั้น นอกเหนือจาก

การใหความสําคัญกับลักษณะเฉพาะของบริบทแวดลอมการบริหารภารกิจของแตละองคการแลว การจัดรูปแบบ

โครงสรางภายในองคการแตละกรณียังจําเปนตองใหความสําคัญกับการพิจารณาความเหมาะสมและ

สอดคลองกันขององคประกอบยอยในแตละสวนที่ประกอบกันข้ึนเปนโครงสรางภายในขององคการดวย  

 ภายใตคําอธิบายดังกลาว การออกแบบโครงสรางองคการที่เหมาะสม จึงไมสามารถพิจารณาเลือก

องคประกอบแตละสวนอยางเปนเอกเทศโดยไมพิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองกันระหวาง

องคประกอบแตละสวนได แตควรพิจารณาออกแบบสวนประกอบทั้งหมดอยางเชื่อมโยงไปในเวลาเดียวกัน 

(“getting it all together”) ไมวาจะเปนรูปแบบการกําหนดชวงการควบคุม (span of control) ของแตละระดับชั้น

                                                   

 15 Gareth Morgan, Images of Organization (Thousand Oaks: Sage, 2006), Chapter 3. 

 16 Henry Mintzberg and James Brain Quinn, The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases (Third 

Edition) (New Jersey: Prentice Hall International, 1996), p. 331. 
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ของการบริหาร รูปแบบการสรางความเปนระเบียบแบบแผนเดียวกันในการปฏิบัติงาน (types of formalization) 

รูปแบบการกระจายอํานาจการตัดสินใจ (decentralization) ระบบการวางแผน (planning system) รวมไปถึง

รูปแบบการจัดโครงสรางแบบเมทริกซ (matrix structures) ฯลฯ  

 แนวทางการออกแบบโครงสรางการบรหิารงานภายในองคการโดยพิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองกัน

ระหวางองคประกอบยอยทุกสวนอยางเช่ือมโยงกันนั้น ตั้งอยูบนหลัก “การจัดโครงสรางองคการโดยจัดกลุม

หนวยงานยอยอยางสอดคลองสัมพันธกัน” (“configuration” approach)17 ทั้งนี้ กรอบการวิเคราะหการจัด

โครงสรางองคการภายใตหลักการดังกลาว จัดแบงองคประกอบพื้นฐานขององคการออกเปน 6 สวนดวยกัน 

โดยแตละสวนตางก็มีรูปแบบยอยในลักษณะแตกตางกันไป องคการโดยท่ัวไปมักประกอบข้ึนจากการผสม

องคประกอบยอยแตละรูปแบบเขาดวยกันในลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามบริบทของภารกิจและปจจัย

แวดลอมการบริหารงานขององคการ 

 หลักการจัดโครงสรางองคการโดยจัดกลุมหนวยงานยอยอยางสอดคลองสัมพันธกันตั้งอยูบน

การพิจารณาวา องคการโดยทั่วไปมีองคประกอบพื้นฐาน 6 สวน ประกอบดวย สวนบริหารยุทธศาสตรระดับ

สูงสุด (Strategic apex) สวนปฏิบัติการหลัก (Operating core) สวนปฏิบัติการระดับกลาง (Middle line) 

สวนอํานวยการดานเทคนิค (Technostructure) สวนอํานวยการดานการสนับสนุน (Support staff) และคตินิยม

ขององคการ (ideology) กลาวคือ18 

 1) สวนบริหารยุทธศาสตรระดับสูงสุด (Strategic apex) เปนองคประกอบพื้นฐานท่ีปรากฏใน

โครงสรางองคการทั่วไป เปนหนวยที่มีบทบาทในการกํากับทิศทางการบริหารภารกิจในภาพรวมขององคการ 

ซึ่งครอบคลุมการทําหนาที่เก่ียวกับการกําหนดกลยุทธขององคการ การตัดสินใจทางการบริหารในดานตาง ๆ 

อาทิ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากร เปนตน การควบคุมบังคับบัญชาบุคลากรในหนวยตาง ๆ 

ภายในองคการ การสื่อสารเจรจากับองคการอ่ืน ๆ องคประกอบสวนนี้ของโครงสรางองคการ ไดแก ผูบริหาร

สงูสุดขององคการ 

 2) สวนปฏิบัติการหลัก (Operating core) เปนหนวยที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ

ขององคการใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรที่ผูบริหารสูงสุดขององคการกําหนดไว องคประกอบในสวนนี้

ขององคการ ไดแก หนวยปฏิบัติการฝายตาง ๆ ซึ่งรับผิดชอบงานในกระบวนการดําเนินภารกิจหลักขององคการ 

ไมวาจะเปนการทําหนาที่ดานการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ การใหบริการแกลูกคาหรือผูรับบริการขององคการ

หรือในกรณีหนวยงานภาครัฐ สวนปฏิบัติการหลักก็คือหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะหรือ

การดําเนินกิจกรรมแกประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่ 

 3) สวนบริหารระดับกลาง (Middle line) เปนองคประกอบของโครงสรางการบริหารงานภายใน

องคการที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเติบโตขยายตัวขององคการ โดยเฉพาะการขยายขนาดของหนวยงาน

                                                   
17 Ibid., p. 331. 
18 Ibid., pp. 331-333. 
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ในสวนปฏิบัติการหลักซึ่งสงผลใหการควบคุมบังคับบัญชาและการสื่อสารระหวางผูบริหารระดับสูงสุด

กับหนวยปฏิบัติการฝายตาง ๆ ที่มีจํานวนมากเปนไปอยางไมท่ัวถึง โครงสรางการบริหารงานที่ประกอบดวย

ผูบริหารสูงสุดขององคการกับผูจัดการฝายปฏิบัติการจึงไมเพียงพอ โครงสรางการบริหารงานภายในองคการ

ที่ขยายตัวตามปริมาณภารกิจของฝายปฏิบัติการที่มากข้ึนจึงจําเปนตองมีองคประกอบอีกสวนหนึ่งเพิ่มข้ึนมาก  

 สวนบริหารระดับกลาง ไดแก ผูบริหารระดับกลางฝายตาง ๆ ซึ่งเปรียบไดกับผูจัดการที่มีหนาที่ดูแล

การทํางานของผู จัดการฝายปฏิบัติการฝายตาง ๆ อีกระดับหนึ่ง (Managers of mangers) ผูบ ริหาร

ระดับกลางทําหนาท่ีนํานโยบาย ยุทธศาสตร และการสั่งการของผูบริหารสูงสุดไปถายทอดและบังคับบัญชา

แกฝายปฏิบัติการระดับลางในฝายตาง ๆ เพ่ือขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่ประสานงาน

เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ขึ้นไปยังผูบริหารสูงสดุดวย 

 4) สวนอํานวยการดานเทคนิค (Technostructure) เปนองคประกอบของโครงสรางองคการที่เกิดข้ึน

ภายใตบริบทที่องคการมีความซับซอนในการบริหารภารกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเผชิญกับ

สภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการบริหารงานภายในที่สลับซับซอน ซึ่งการอาศัยบทบาทของผูบริหาร

ระดับกลางเพียงลําพังไมอาจจัดการแกไขได ดังนั้น องคการจึงจําเปนตองมีหนวยงานอีกสวนหนึ่งเพ่ิมข้ึนมา 

ประกอบดวยบุคลากรที่มีบทบาทในเชิงอํานวยการโดยเฉพาะ ทําหนาท่ีในดานการวิเคราะหระบบการบริหารงาน

ในมิติตาง ๆ ขององคการ เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการแกไขปญหา และพัฒนาระบบการบริหารงานแตละดาน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน ฝายวิเคราะหแผนและนโยบาย ฝายวิเคราะหระบบงานและพัฒนามาตรฐาน

การปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ รวมไปถึงฝายวิเคราะหระบบบริหารงานบุคคล เปนตน หนวยงานในสวนอํานวยการ

ดานเทคนิค ประกอบดวยบุคลากรที่มีบทบาทในเชิงวิชาการ ดังนั้น หนวยงานจึงไมอยูภายใตสายการบังคับ

บัญชาในแนวดิ่งของโครงสรางการบริหารงานสายปฏิบัติการ  

 5) หนวยอํานวยการดานการสนับสนุน (Support staff) เปนองคประกอบที่เพิ่มขึ้นในโครงสราง

การบริหารงานภายในองคการที่มีขนาดเติบโตและมีความซับซอนมากข้ึน ซ่ึงสงผลใหการทํางานของหนวยงาน

ในสวนตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยบริหารยุทธศาสตรระดับสูงสุด หนวยบริหารระดับกลาง รวมทั้งหนวยปฏิบัติการ

ภารกิจหลักฝายตาง ๆ จําเปนตองมีหนวยงานเฉพาะที่ทาํหนาใหการชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ 

เพื่อเอื้ออํานวยใหการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในทุกสวนเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ องคการ

โดยสวนใหญจึงมีหนวยงานอํานวยการอีกสวนหนึ่ง นอกเหนือจากหนวยอํานวยการดานเทคนิค นั่นคือ 

หนวยอํานวยการดานการสนับสนุนซึ่งรับผิดชอบการใหบริการแกหนวยงานอ่ืน ๆ ภายในองคการ อาทิ การติดตอ

ประสานงาน การรับ-สงเอกสาร การใหบริการดานสวัสดิการ การประชาสัมพันธขององคการ รวมถึงการใหคําปรึกษา

แนะนําเก่ียวกับขอกฎหมาย เปนตน 

 6) คตินิยมขององคการ (Ideology) เปนองคประกอบพื้นฐานขององคการโดยทั่วไป ซึ่งมิใชองคประกอบ

เชิงโครงสรางที่เปนรูปธรรม หากเปนโครงสรางแบบแผนทางความคิดท่ีกําหนดรูปแบบพฤติกรรมการทํางาน

ของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคการ คตินิยมขององคการครอบคลุมคานิยมในการปฏิบัติงานที่สะทอน

วัฒนธรรมหลักขององคการ ธรรมเนียมแบบแผนการปฏิบัติ ชุดคุณคา และความเช่ืออันเปนที่ยึดถือรวมกัน 
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ซึ่งถือเปนส่ิงรอยรัดสมาชิกของหนวยตาง ๆ ภายในองคการเขาดวยกันภายใตโครงสรางความสัมพันธที่เปนทางการ 

อีกทั้งยังเปนองคประกอบที่กอใหเกิดความแตกตางระหวางแตละองคการอีกดวย 

 แนวทางการออกแบบโครงสรางการบริหารงานภายในองคการโดยพิจารณาความเหมาะสมและ

สอดคลองกันระหวางองคประกอบยอยทุกสวนอยางเช่ือมโยงกันนั้นนอกจากใหความสําคัญกับปจจัยเก่ียวกับ

การเลือกองคประกอบของโครงสรางภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะภารกิจของแตละองคการแลว 

ยังใหความสําคัญกับปจจัยเกี่ยวกับ “สภาพการณแวดลอมที่แตละองคการดํารงอยู” (situational factor) 

อีกดวย เนื่องจากปจจัยดานบริบทแวดลอมภายนอกขององคการในลักษณะแตกตางกัน ยอมสงผลให

การออกแบบองคประกอบยอยสวนตาง ๆ ของแตละองคการมีเลือกที่แตกตางกันออกไปดวย  

 สําหรบัปจจัยสําคัญเก่ียวกับสถานการณที่องคการดํารงอยู ซึ่งจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวิเคราะห

การจัดโครงสรางองคการท่ีเหมาะสมไดแก ปจจัยดานระยะเวลาการกอตั้งและขนาดขององคการ ปจจัยดาน

ระบบเทคนิคที่เก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจขององคการ ปจจัยดานสภาวะแวดลอมขององคการ และปจจัย

เก่ียวกับอํานาจท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการบริหารงานขององคการ19 

 ปจจัยดานระยะเวลาการกอต้ังและขนาดขององคการ (Age and size) มีผลตอการออกแบบโครงสราง

องคการในลักษณะตาง ๆ กลาวคือ องคการที่มีการจัดตั้งเปนระยะเวลายาวนานเทาใด การปฏิบัติงานของสมาชิก

ภายในองคการก็จะยิ่งมีความเปนระบบและอยูภายใตแบบแผนมาตรฐานที่เปนทางการมากขึ้นเทานั้น 

ในทํานองเดียวกัน องคการที่มีขนาดใหญเทาใด พฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคการก็จะมีความเปนระเบียบ

แบบแผนเดียวกันมากขึ้นตามไปดวย องคการที่มีขนาดใหญก็มักจะมีโครงสรางภายในที่ซับซอนตามไปดวย 

ไมวาจะเปนการจัดแบงกลุมภารกิจออกเปนหนวยยอย ๆ ในลักษณะแยกยอยและหลากหลายดานยิ่งขึ้น 

ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาองคประกอบในโครงสรางระบบบริหารงานที่กาวหนาและซับซอนย่ิงข้ึน องคการ

ที่มีขนาดใหญ หนวยงานยอยในแตละฝายก็มักจะมีขนาดใหญข้ึนตามไปดวย  

 ปจจัยดานระบบเทคนิคที่เก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจขององคการ (Technical system) มีผลตอ

การออกแบบโครงสรางขององคการในลักษณะตาง ๆ กลาวคือ องคการที่มีการนําเครื่องมือเทคนิคทาง 

การบริหารมาใชกํากับการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติการมากเทาใด ก็จะย่ิงทําใหการทํางานของบุคลากรมี

ความเปนระเบียบแบบแผนภายใตมาตรฐานเดียวกันมากข้ึนและสงผลใหโครงสรางของสวนปฏิบัติการหลักมี

ลักษณะเปนองคการแบบราชการมากขึ้นดวย องคการที่มีการนําระบบการผลิตที่อาศัยเทคนิคที่ซับซอนเทาใด 

ก็ยิ่งจําเปนตองมีหนวยงานหรือบุคลากรในฝายอํานวยการที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะระดับสูงมากขึ้น

เพ่ือทําหนาที่วิเคราะหและพัฒนาระบบงานท่ีซับซอนเหลานั้น  

 สวนองคการท่ีมีการพัฒนาระบบการทํางานของสวนปฏิบัติการใหมีความเปนกลไกที่สามารถขับเคล่ือน

ภายใตระเบียบแบบแผนที่เปนมาตรฐานไดดวยตัวเองโดยไมตองอาศัยการส่ังการควบคุมโดยฝายบริหาร

อยูตลอดเวลา จะมีโครงสรางการบริหารงานท่ีพัฒนาจากรปูแบบขององคการแบบอินทรียภาพท่ีสวนประกอบยอย ๆ 

                                                   
19 Ibid., pp. 340-343. 
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ทํางานภายใตการควบคุมสั่งการของบุคคลในหนวยที่มีหนาที่ควบคุมการตัดสินใจ มาสูการมีรูปแบบโครงสราง

การบริหารงานแบบองคการราชการซ่ึงการทํางานของหนวยยอยแตละฝายตางดําเนินไปดวยการขับเคลื่อน

ของระบบระเบียบและมาตรฐานท่ีกําหนดข้ันตอนวิธีการทํางานภายในแตละหนวยงาน 

 ปจจัยดานสภาวะแวดลอมขององคการ (Environment) บริบทแวดลอมภายนอกขององคการ ไมวาจะเปน

ลกัษณะของตลาด สภาพการณทางการเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ลวนเปนปจจัยที่มีผลตอการออกแบบ

โครงสรางองคการ กลาวคือ สภาวะแวดลอมที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มักจะสงผลให

องคการมีการจัดโครงสรางในลักษณะองคอินทรีย นั่นคือ มีโครงสรางการบริหารงานที่กําหนดใหหนวยงาน

แตละฝายมีหนาที่ปฏิบัติภารกิจของตนภายใตการควบคุมส่ังการบังคับบัญชาของผูบริหารเปนหลัก เนื่องจาก

การทํางานที่ตองเผชิญกับความไมแนนอนทําใหการสรางระบบการทํางานที่ตั้งอยูบนระเบียบแบบแผนหรือ

มาตรฐานที่ชัดเจนเกิดขึ้นไดยาก การรับมือจัดการกับสถานการณใหม ๆ อยูเสมอทําใหกระบวนการทํางาน

ตองข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารภายใตสถานการณนั้น ๆ ดวยเหตุนี้ สภาวะแวดลอมที่มีความซับซอน 

จึงมักจะสงผลใหองคการมีการจัดโครงสรางในลักษณะกระจายอํานาจมากยิ่งข้ึน ในขณะที่สภาวะแวดลอม

ที่องคการตองเผชิญกับการคุกคามของคูแขง ก็จะสงผลใหองคการมีการปรับโครงสรางการบริหารงานภายใต

ชวงเวลาดังกลาวใหมีลักษณะการรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจที่ผูบริหารยุทธศาสตรระดับสูงสุดขององคการมากข้ึน 

 ปจจัยดานอํานาจ (Power) โดยเฉพาะอํานาจจากภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการบริหารงาน

ภายในองคการ สงผลตอการออกแบบโครงสรางองคการในลักษณะตาง ๆ กลาวคือ องคการที่อยูภายใต

อิทธิพลของตัวแสดงภายนอกที่มีอํานาจเหนือการตัดสินใจภายในองคการมากเทาใด ก็จะยิ่งมีการออกแบบ

โครงสรางใหมีการรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจไวที่สวนผูบริหารยุทธศาสตรระดับสูงสุดมากข้ึน รวมถึงมีการสราง

ระเบียบแบบแผนและมาตรฐานการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ อยางเขมขนและเปนระบบมากขึ้น เพื่อให

ฝายบริหารสามารถกํากับควบคุมทิศทางการตัดสินใจและการทํางานของฝายตาง ๆ ภายในองคการใหเปนไปตาม

เปาหมายโดยไมตกอยูภายใตผลักดันแทรกแซงจากอํานาจของตัวแสดงภายนอก ในขณะที่องคการที่ตกอยู

ภายใตอิทธิพลของอํานาจจากตัวแสดงภายนอกที่มีการแบงแยกข้ัวออกเปนหลายฝาย ก็มีแนวโนมที่จะเกิด

การแบงแยกข้ัวในหมูบุคลากรหรือระหวางหนวยงานภายในองคการดวยเชนกัน  

 หากพิจารณาภายใตกรอบแนวคิดดังกลาว จะเห็นไดวา การวิเคราะหภารกิจดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเพื่อกําหนดโครงสรางและกลไกที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จําเปนตองใหความสําคัญ

กับปจจัยดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ในแตละจังหวัดเปนอันดับแรก เนื่องจากลักษณะ

ของพ้ืนท่ีที่แตกตางกันสงผลใหพื้นที่นั้น ๆ มีความโดดเดนดานตาง ๆ ท่ีเหนือกวาพ้ืนที่อ่ืน ๆ อาทิ เปนพื้นที่

ที่มีลักษณะเปนแหลงทองเที่ยว พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม พื้นที่ที่เปนเมืองขนาดใหญ 

พื้นที่ชายแดนเชื่อมโยงเสนทางการคาระหวางประเทศเพื่อนบาน เปนตน ในบางกรณี พ้ืนท่ีที่มีลักษณะจําเพาะ 

สงผลใหการบริหารจัดการรูปแบบทั่วไปไมอาจสามารถตอบสนองตอสภาพการณดังกลาวไดอยางเพียงพอ 
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เน่ืองจากไมเก้ือหนุนตอสภาพปญหาและความตองการเฉพาะของพื้นที่ ยอมทําใหเสียโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่

เหลานั้นไดเต็มตามศักยภาพที่มีอยู20 

 การออกแบบและจัดตั้งหนวยการปกครองพ้ืนที่นอกศูนยกลางในรูปแบบเฉพาะข้ึนในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ 

เพื่อใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการโดยสอดคลองกับความจําเพาะของพื้นที่ ซ่ึงแตกตางจากพื้นที่อ่ืน ๆ 

ไมวาจะเปนในแงสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม และชาติพันธุ จึงตองวางอยูบน

การวิเคราะหลักษณะการปฏิสัมพันธระหวางองคกรนั้น ๆ กับสภาพแวดลอมเชิงพื้นท่ีเปนสําคัญ ตัวอยางที่ชัดเจน

ของการนําหลักความจําเพาะของพ้ืนที่มาใชในการออกแบบโครงสรางหนวยการปกครองนอกพื้นที่ศูนยกลาง 

ไดแก การนําปจจัยแวดลอมดานลักษณะเฉพาะของขนาดพ้ืนที่ และความหนาแนนของประชากร มาเปน

ปจจัยพื้นฐานในการพิจารณาจัดรูปแบบหนวยการปกครองทองถ่ิน  

 ภายใตหลักการดังกลาว หนวยการปกครองทองถ่ินที่มีขนาดพ้ืนที่ไมมาก แตมีจํานวนประชากรอาศัย

อยูอยางหนาแนน การจัดการในเขตพ้ืนที่เมืองดังกลาวยอมเผชิญกับปญหาทาทายหลากหลายดาน ซึ่งตองอาศัย

ระบบการบริหารจัดการที่ซับซอนย่ิงกวาหนวยการปกครองทองถ่ินในพื้นที่ที่มีประชากรในพื้นท่ีไมหนาแนน 

ฉะนั้น การจัดระเบียบการปกครองทองถิ่นในพื้นที่เมืองที่มีความหนาแนนสูง จําเปนตองใหความสําคัญ

กับกฎเกณฑที่กําหนดรูปแบบการปฏิสัมพันธระหวางชุมชนที่ใกลชิดติดกัน การสงเสริมใหเกิดความรวมมือ

ในการบริหารกิจการสาธารณะในทองถ่ิน รวมไปถึงการจัดการความขัดแยง21 

 ดวยเหตุนี้ เมืองขนาดใหญจํานวนมากจึงมีการจัดระบบการจัดการปกครองพ้ืนท่ีออกเปนหนวยปกครอง

ระดับยอย (Subdivision) เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจในโครงสรางการบริหารของเมือง เมืองขนาดใหญ

อาจมีการจัดหนวยการปกครองทองถิ่นออกเปนหนวยยอยรูปแบบตาง ๆ (Sub-metropolitan units) 

อาทิ เขต (Districts, boroughs) ยานชุมชน (Neighbourhoods) รวมถึงองคกรความรวมมือระหวางทองถ่ิน

รูปแบบตาง ๆ (Incorporate entities) 

 ในหลายประเทศไดนําลักษณะเฉพาะในดานขนาดของพ้ืนท่ีและจํานวนประชากรในทองถิ่นมาเปน

ปจจัยที่สําคัญในการพิจารณาจัดโครงสรางและรูปแบบการบริหารของหนวยการปกครองทองถ่ินในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 

เชน อภิมหานคร (Mega-cities) ที่มีประชากรมากกวา 10 ลานคนข้ึนไปมหานคร (Big cities) ที่มีประชากร

ตั้งแต 1 ลานคน ถึง 10 ลานคน นคร (Cities) ที่มีประชากรตั้งแต 4 หมื่นคน ถึง 1 ลานคน เมือง (Towns) 

ที่มีประชากรตั้งแต 5 พันคน ถึง 4 หมื่นคน และเมืองขนาดเล็กหรือหมูบาน (Small towns and villages) 

ที่มีประชากรนอยกวา 5 พันคน เปนตน 

                                                   

 20 วสันต เหลืองประภัสร และคณะ, โครงการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการกําหนดขอบขายและรูปแบบในการดําเนิน

ภารกิจหนาท่ีของนครแมสอดในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ, สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอตอ จังหวัดตาก, 2554, น. 12–13. 

 21 Timothy D. Sisk, Democracy at the Local Level: The International IDEA Handbook on Participation, 

Representation, Conflict Management, and Governance (Halmstad: International Institute for Democracy 

and Electoral Assistance, 2001), pp. 42-45.  
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 นอกจากลักษณะเฉพาะดานประชากรและขนาดของพ้ืนที่แลว แบบแผนการกอกําเนิดของชุมชน

ทองถิ่น (Settlement patterns) เปนอีกหนึ่งปจจัยที่จําเปนตองนํามาพิจารณาประกอบการจัดรูปแบบ

หนวยการปกครองนอกศูนยกลางในแตละพื้นท่ี เนื่องจากแบบแผนการจัดตั้งชุมชนทองถ่ินและลักษณะ

ภูมิศาสตรประชากรแตละแหงกอใหเกิดอัตลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะข้ึนในพ้ืนที่ 

ไมวาจะเปนอัตลักษณของยานชุมชนหรือเขต โดยสวนใหญการจัดตั้งชุมชนทองถ่ินที่ประกอบดวยประชากร

ที่มีอัตลักษณเฉพาะกลุมมักจะเกิดข้ึนเอง แตก็มีบางกรณีที่การกอตั้งชุมชนของกลุมชาติพันธุ กลุมเชื้อชาติ

และชุมชนของผูนับถือศาสนาเดียวกัน เปนผลจากการดําเนินนโยบายของรฐั  

  เมืองจํานวนมากในปจจุบันมักจะมีลักษณะทางสังคมที่ เต็มไปดวยความแตกตางหลากหลาย 

โดยเฉพาะการมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ (Multi-ethnicity) อาศัยอยูรวมกันในพ้ืนที่ยานชุมชนเดียวกัน 

การบริหารจัดการของเมืองที่ประกอบข้ึนจากการกอตั้งชุมชนของกลุมชาติพันธุ กลุมเช้ือชาติ และกลุมศาสนา

ที่แตกตางหลากหลาย จึงมักจะประสบกับประเด็นปญหาสําคัญ ไดแก ประเด็นเก่ียวกับความเปนธรรม

ในการปกครอง และความเหมาะสมในการจัดสรรและการกระจายการบริการสาธารณะ ปญหาที่ปรากฏ

คอนขางมากก็คือ ปญหาความสัมพันธระหวางชุมชนกับเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ตํารวจ

ทองถ่ิน เปนตน รวมถึงปญหาการรูสึกวาไมไดรับบริการสาธารณะอยางเทาเทียมกับชุมชนอ่ืน ทั้งท่ีเปน

ประชาชนที่เสียภาษีใหทองถ่ินเทากัน ปญหาดังกลาวนับเปนสาเหตุสาํคัญของความขัดแยงทางสังคมและ

การกอเหตุจลาจลทําลายความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

  สําหรับลักษณะเฉพาะดานอื่น ๆ ของพื้นที่ ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญตอการพิจารณาจัดรูปแบบ

หนวยการปกครองนอกเขตศูนยกลาง ไดแก 

 ปจจัยดานฐานทางเศรษฐกิจของพื้นที่ (Economic base) เปนการพิจารณาลักษณะเฉพาะในมิติ

ทางเศรษฐกิจของเมือง ตัวอยางเชน การเปนเมืองที่ มีรายไดหลักจากการเก็บภาษีเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพ้ืนที่ หรือเปนเมืองที่เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ หรือเปนเมือง

ท่ีมีเศรษฐกิจบนฐานการผลิตภาคเกษตรกรรม เปนตน 

 ปจจัยดานลักษณะแผนผังของพื้นที่ (Layout) เปนการพิจารณาลักษณะเฉพาะในมิติภูมิศาสตร

ของพื้นที่เมือง ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่มีความพิเศษแตกตางจากพ้ืนที่เมืองทั่วไปยอมมีผลตอ

การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ของหนวยการปกครองทองถ่ินในเขตนั้น  

 ปจจัยดานบทบาทหนาที่ของเมือง (Function) เปนการพิจารณาลักษณะเฉพาะในมิติบทบาท

ของพ้ืนที่ท่ีเมืองตั้งอยู เมืองท่ีมีบทบาทหนาที่ท่ีสําคัญแตกตางกันยอมตองมีการจัดรูปแบบและระบบ

การบริหารจัดการที่มีลักษณะพิเศษแตกตางกัน เชน เมืองที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางเช่ือมโยงเมืองอ่ืน ๆ 

ในพื้นที่เดียวกัน (Hub city) หรือเปนเมืองในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของภาค (Provincial capital) 

หรอืเปนเมืองที่เปนเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งมีลักษณะพิเศษกวาเมืองอ่ืน ๆ ทั่วไป อาทิ เปนพื้นที่ที่มี

ขาราชการหรือบุคลากรภาครัฐทํางานอยูเปนจํานวนมาก 
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 ปจจัยดานสถานการณแวดลอมของพื้นที่ (Situation) เปนการพิจารณาบริบทแวดลอมในมิติ

สถานการณเฉพาะในแตละกรณีที่มีผลตอการบริหารจัดการเมือง เชน การเปนเมืองที่ตั้งอยูติดกับ

แนวชายแดนของประเทศ หรอืเมืองหลักที่มีความหนาแนนของประชากรสูง (City core) หรือเปนเมือง

ท่ีลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรแบบเมืองมหานคร (Geographic metropolitan 

environment)     

 

2.4 แนวคดิการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 

 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ประกอบดวยหลักการสําคัญ 

4 ประการและหลักการยอย 10 ประการ ดังน้ี 

หลักการสําคัญประการที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 

ประกอบดวย 

1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลิตภาพ

ที่คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมี

ความจําเปน 

2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร 

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวัง

ของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนน

ผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น

อยางตอเนื่อง 

3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการได

อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึง

ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลาย

และมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม 

หลักการสําคญัประการที่ 2 คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 

1) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ

ตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนา

และผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ 

ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 
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2) เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย

สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนได รับทราบ

อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย 

3) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใช อํานาจของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

4) ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมี

การแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังตองคํานึงถึงโอกาส

ความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสงัคมดวย 

หลักการสําคญัประการที่ 3 ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 

1) การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) หมายถึง 

ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู 

เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแกไขปญหา 

รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตองมีความพยายาม

ในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ 

2) การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจและ

กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม 

หลักการสําคัญประการที่ 4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 

ประกอบดวย 

1) คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่น

ในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ประมวล

จริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคณุลักษณะที่พึงประสงคของระบบราชการไทย 

8 ประการ หรือ “I AM READY” ไดแก  

I - Integrity: ซื่อสัตยและกลายืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอง 

A - Activeness: ทํางานเชงิรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  

M - Morality: มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

R - Responsiveness: คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง 

E - Efficiency: มุงเนนประสิทธิภาพ 
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A - Accountability: ตรวจสอบได 

D - Democracy: ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

Y - Yield: มุงผลสมัฤทธ์ิ 

 

 

จากกรอบแนวคิดทั้ง 4 แนวคิดท่ีไดกลาวไปนั้น อันไดแก แนวคิดเก่ียวกับการจัดโครงสรางการปกครอง

พื้นที่นอกศนูยกลาง แนวคิดเก่ียวกับการจัดโครงสรางหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบ

โครงสรางองคการตามสภาพแวดลอม และแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 

แนวคิดเหลานี้นําไปสูฐานคิดเบื้องตนในการกําหนดภารกิจหนาที่ของกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดับพื้นที ่นั่นคือ 

 ประการที่หนึ่ง ทําหนาที่สนับสนุน ประสาน อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา 

(Facilitator) ดานการจัดการสาธารณภัยใหกับนายอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ประการที่สอง ทําหนาที่เปนผูจัดการเครือขาย (Network manager) ในระดับพื้นที่ 

 ประการท่ีสาม ทําหนาที่สงเสริมกิจกรรมดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk 

Reduction: DRR) ในระดับพื้นที่ 

 โดยแนวคดิทั้ง 4 แนวคิด สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังน้ี 

 

 
 

แผนภาพท่ี 2.1 แนวคดิที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
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บทที่ 3 

ขอมูลในการพิจารณากําหนดพื้นท่ีศึกษา 
 

 

อาจกลาวไดวา ภายหลังเหตุการณสึนามิในป พ.ศ. 2547 ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ 6 จังหวัดชายฝงทะเล 

อันดามัน ไดทําใหผูที่เก่ียวของทุกภาคสวนดําเนินการผลักดันใหเกิดแนวทางในการเตรียมความพรอมรับมือกับ 

สาธารณภัยขนาดใหญท่ีมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต การเตรียมพรอมดังกลาวมิใชจะสามารถดําเนินการ

ไดโดยภาครัฐแตเพียงฝายเดียว ภาคเอกชน ประชาสังคมเองตองเขามามีสวนในฐานะตัวแสดงที่มีบทบาทของ

แนวทางในการเตรียมความพรอมดังกลาวดวย จากเหตุการณ ความตระหนัก และแรงผลักที่เกิดข้ึน ไดนําไปสู

การตราพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพ่ือใชเปนกรอบหรือทิศทางในการจัดการ

สาธารณภัยของประเทศไทย พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยขึ้นภายใน 2 ป ซึ่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดดําเนินการจัดทําขึ้น ภายใตชื่อ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 – 2557 กอนที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนามาสูการจัดทํา

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 เพ่ือใชเปนกรอบ ทิศทางในการจัดการสาธารณภัยของ

ประเทศไทย สาระสําคัญของแผนดังกลาวนั้น คือการใหความสําคัญกับการทํางานเชิงรุกที่มุงเนนการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 นั่นเอง 

ภายใตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 นั้น เปนการมุงเนนการทํางานเชิงรุก

ดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management) เปนการขับเคลื่อนดวยการประเมิน

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Assessment) อยางเปนระบบในทุกขั้นตอน ตั้งแตกอนเกิดภัย 

ระหวางเกิดภัยและหลังเกิดภัย โดยมีเปาหมายสําคัญในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk 

Reduction) ทั้งกระบวนการ ไดแก เปนการปองกันความเส่ียงใหม พรอมทั้งลดความเสี่ยงเดิม ลดความสูญเสีย

ตอชีวิตและทรัพยสิน รวมไปถึงการเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุและฟนฟูใหสามารถรับมือและฟนคืนกลับ 

(Resilience) ไดในเวลาที่รวดเร็ว แตกระนั้น ดวยการที่ลักษณะของภัยที่มีความหลากหลาย ซับซอน 

และเกิดขึ้นซอนทับทั้งในเรื่องของพื้นท่ี และประเด็นของภัย ทําใหเกิดความยากลําบากในการท่ีจะบริหารความเสี่ยง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเบ้ืองตนนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจตอความซับซอนของภัย และความยากลําบาก

ในการบริหารจัดการ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจลักษณะของภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

และชวงเวลาที่มีความทับซอนกันแตละพ้ืนที่ เพ่ือเปนภาพรางความเขาใจเกี่ยวกับภัยในประเทศตามแตละชวงเวลา 

ดังปรากฎในปฏิทนิการเกิดสาธารณภัยตอไปนี้ 
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ตารางที่ 3.1 ปฏิทินการเกิดสาธารณภัย 

 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดสาธารณภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อุทกภัย             

ภัยแลง             

แผนดินไหว             

พายุฤดูรอน             

อัคคีภัย             

ไฟปา 

 

 

            

อุบัติเหตุทางถนน             

ภัยหนาว             

       ที่มา: กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 หมายเหต:ุ             เฝาระวังตลอดทั้งป 

 

3.1 ลักษณะและการเกิดสาธารณภัยในประเทศไทย 

  

 ในเบ้ืองตนหากจะทําความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจน/

ความเขาใจที่ตรงกันของความแตกตางประหวางสาธารณภัย และภัยพิบัติแลวน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

นิยามความหมายเพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางระหวางคําทั้งสอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 “สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว 

โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาจะเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน 

หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และ

การกอวินาศกรรมดวย1  

 ในงานวิจัยนี้ จะใชคําวา “สาธารณภัย” และ “ภัยพิบัติ” ในฐานะที่สามารถแทนท่ีกันได เนื่องจาก

ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ไดใหความสําคัญกับภารกิจในการจัดการ

ภัยพิบัติที่เปนคําสากลตามหลักทฤษฎีวาเปนการจัดการสาธารณภัย 

                                           
1 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558, น.43. 

ท่ัวทุกภาค ภาคใต 

ฤดูแลง ฝนท้ิงชวง 

พ้ืนท่ีภาคเหนือและพ้ืนที่ที่มีรอยเลื่อน ตามขอมูลกรม

ปใหม ตรุษจีน ลอยกระทง ปใหม 

ภาคเหนือ 

ภาค

ภาคกลาง/ตะวันออก/

ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาค
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 ภายใตการนิยามขางตน สามารถสรุปเปนคําอธิบายสั้น ๆ ไดวา สาธารณภัยจึงเปนภัยที่เกิดขึ้น

และมีผลกระทบตอประชาชน รัฐ และหากสาธารณภัยดังกลาวไดขยายตัวเปนวงกวางเกินกวาขีดความสามารถ

ของพ้ืนที่ในการจัดการตอปญหา จําเปนตองระดมทรัพยากรภายนอกเขามาใหความชวยเหลือ/ตอบสนอง

แลวนั้น ก็อาจสามารถเรียกภัยที่เกิดขึ้นไดวาเปนภัยพิบัตินั่นเอง 

 ในสวนตอไปจะเปนการดําเนินการแยกประเภท/ลักษณะของภัยตามที่พบไดบอย หรือมีเหตุอันสมควร

ในการทําความเขาใจ เนื่องจากเปนภัยที่มีความรายแรง รวมถึงเปนภัยที่เกิดขึ้นใหม ยากแกการเตรียมพรอมรับมือ 

โดยภัยที่ไดหยิบยกขึ้นมานั้นมีดังตอไปนี้2 

 3.1.1 อุทกภัย (Flood) 

 สาธารณภัยที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมเปนเวลานาน ทําใหน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน 

น้ําทวมขังและน้ําลนตลิ่ง โดยมีสาเหตุหลักจากมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย 

ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอาวไทยและภาคใตชวงตุลาคม

ถึงธันวาคม รองมรสุมที่พาดผานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง หยอมความกดอากาศต่ํา 

และอิทธิพลจากพายุหมุนเขตรอน (ดีเปรสชั่น โซนรอน ไตฝุน) ทําใหเกิดฝนตกหนัก นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน 

เชน อางเก็บนํ้า เข่ือนแตก การปดกั้นการไหลของน้ําตามธรรมชาติ พายุหมุนเขตรอนท่ีเคลื่อนเขาสูประเทศไทย

เกิดจากมหาสมุทรแปซิฟก ทะเลจีนใต มีนอยคร้ังที่เกิดจากมหาสมุทรอินเดียและอาวเบงกอล ในขณะที่พายุ

อยูในทะเลจะมีกําลังแรงมาก เปนพายุหมุนเขตรอนขนาดใหญ แตเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝงเขาสูประเทศไทย

จะออนกําลังลง เนื่องจากมีแรงเสียดทาน จนลดกําลังลงจนกลายเปนดีเปรสชั่นท่ีทําใหเกิดฝนตกหนักติดตอกัน 

ทําใหเกิดน้ําทวมได ในปลายป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญในรอบ 70 ป มหาอุทกภัยในคร้ังนี้

มีสาเหตุจากฝนที่ตกหนักเปนบริเวณกวางและสะสมตอเนื่องตลอดทั้งฤดูฝนจากอิทธิพลของมรสุมและพายุ

จํานวน 5 ลูก สงผลใหตั้งแตวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ไทยมีปริมาณฝนตกสะสม 1,822.4 

มิลลิเมตร สูงกวาคาปกติ (เฉลี่ย 30 ป) ถึงรอยละ 28 และหากนับเฉพาะภาคเหนือจะสูงกวาคาปกติถึงรอยละ 42 

ปริมาณนํ้าฝนดังกลาว จึงสะสมเปนมวลน้ําจํานวนมหาศาล สงผลใหทางไหลของน้ําตามธรรมชาติไมสามารถ

รองรับได จึงเออลนเขาทวมพื้นที่การเกษตรและพ้ืนที่อุตสาหกรรม และมีความรุนแรงสูงสุดในชวงเดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายนที่ผานมา สรางความสูญเสียอยางมากมายแกประชาชนและระบบเศรษฐกิจ ท้ังบานเรือน 

ทรัพยสิน ไรนา โรงงาน เคร่ืองจักรและอุปกรณตาง ๆ 

 ผลกระทบของภัยน้ําทวม นอกจากจะสรางความเสียหายและอันตราย แกชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนหรือของรัฐ ทั้งท่ีประเมินคาได และประเมินคาไมได ซึ่งจะคุกคามความเปนอยูและกระทบหลายดาน

อยางชา ๆ ไดแก การกัดเซาะชายฝง การรุกล้ําของน้ําทะเลเขาไปในแหลงน้ําใตดินและนํ้าจืด สวนการประมง 

การทองเที่ยวชายฝง และเกาะเล็กเกาะนอยตาง ๆ ตองเสี่ยงภัยจากระดับน้ําทะเลที่สูงข้ึน บางสวนอาจจะ

เลวรายจนถึงขั้นไมสามารถอาศัยอยูได ตองมีการอพยพครั้งใหญ 

                                           
2 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558, น.3-8. 
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 3.1.2 ภัยแลง (Drought) 

 สาธารณภัยท่ีเกิดจากปริมาณฝนนอยหรือฝนแลง ฝนท้ิงชวงเปนระยะเวลานาน ครอบคลุมพื้นที่

เปนบริเวณกวางทําใหน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํามีน้ํานอยกวาปกติทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดื่ม 

น้ําใชหรือมีปริมาณน้ํานอยกวาความตองการของคน พืช และสัตว สรางความเสียหายแกผลผลิตทางการเกษตร 

สงกระทบตอกิจกรรมในชีวิตประจําวันของผูคน นอกจากนี้ ภัยแลงสวนหนึ่งเปนผลมาจากฝนที่ตกนอยลง

และสวนหน่ึงเกิดจากฝนที่ตกนอกพื้นที่แหลงกักเก็บนํ้า รวมทั้งกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีมีการใชน้ํามากขึ้น 

 ภัยแลงของประเทศไทยเกิดขึ้นทุกป สวนใหญเกิดจากฝนแลง และฝนทิ้งชวง ซึ่งสรางความเสียหาย

แกพืชไรที่เพาะปลูกไว สัตว มนุษย ซึ่งภัยแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

เปนเวลานาน จนกอใหเกิดความแหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน ประเด็นที่จะตองระวัง คือ ปญหาดานสังคม 

อาทิ ปญหาการพิพาทกันในเร่ืองแยงน้ํา ทั้งระหวางเกษตรกรดวยกันเอง และปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค

บริโภคในบางพื้นท่ี รวมทั้งปญหาในเรื่องท่ีชาวนาบางสวนตองซื้อน้ําหรือสูบนํ้าจากแหลงน้ําสาธารณะเพ่ือไมให

ขาวที่ปลูกไปแลวเสียหาย สงผลใหตนทุนการผลิตขาวนาปรังมีแนวโนมสูงข้ึน นอกจากนี้สินคาเกษตรที่คาดวา

จะไดรับผลกระทบจากปญหาภัยแลงที่รุนแรงขึ้น คือ ปศุสัตวและประมง สวนความเสียหายและผลกระทบ

ในดานอื่น ๆ เชน ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหแหลงน้ําตามธรรมชาติตื้นเขิน 

ระดับน้ําใตดิน เปลี่ยนแปลง เกิดการกัดเซาะของหนาดิน และการทิ้งรางที่ดิน ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 

เชน จํานวนและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรต่ํา ทําใหราคาผลผลิตลดลง ผลกระทบทางดานสังคม 

เกิดการละทิ้งถิ่นฐาน เขามาทํางานในเมอืงใหญ คุณภาพชีวิตลดลง และเกิดความขัดแยงในการใชนํ้า 

 3.1.3 ดินโคลนถลม (Landslide) 

 สาธารณภัยที่เกิดจากพายุฝนหรือฝนตกหนัก จากการท่ีประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิอากาศแบบรอนชื้น

ในบริเวณภูเขาสงผลใหมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภูเขา เนื่องจาก อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

และพายุหมุนเขตรอนที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใตและบริเวณทะเลอันดามัน และจากพายุหมุนเขตรอน

ทั้งจากพายุใตฝุน ไซโคลน โซนรอน และดีเปรสชั่น จนบางครั้งไดกอใหเกิดพิบัติภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลาก 

กลาวคือ เมื่อเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ และปญหาที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เชน การตัดไม

ทําลายปาเพื่อขยายพ้ืนที่ทํากินและที่อยูอาศัย ตลอดจนภาวะโลกรอน ทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

จนกระทั่งดินชุมอ่ิมตัวดวยน้ํา นํ้าฝนสวนใหญจึงไหลไปตามผิวดินลงสูทางน้ํา และรวมตัวกันเปนน้ําปาไหลหลาก 

สวนดินท่ีอิ่มตัวดวยน้ําจะมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนและแรงยึดเกาะระหวางเม็ดลดลง บางครั้งจึงเกิดการเลื่อนไหลของดิน

ลงมาตามไหลเขา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่มีความลาดชันสูง และมีชั้นดินปกคลุมหนา เกิดการเลื่อนไหลหรือถลม

พรอมกันหลายจุดไหลปนไปกับน้ําพรอมทั้งเศษซากไมทําใหความรุนแรงของภัยพิบัติเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

น้ําปนดินทรายดังกลาวจะมีความหนาแนนหรือคาถวงจําเพาะเพ่ิมขึ้น จึงมีพลังงานท่ีจะยกกอนหินหรือสิ่งของ

ขนาดใหญใหไหลลงมาพรอมกับน้ําปนดินทรายดังกลาว เมื่อปะทะกับสิ่งใดจึงสรางความเสียหายมากกวา

น้ําทวมธรรมดา ซึ่งอาจสงผลกระทบเปนบริเวณกวางหรือสงผลกระทบหลายชุมชนพรอมกัน รวมทั้งสราง

ความเสียหายตอโครงสรางพื้นฐาน 



- 37 - 

 3.1.4 แผนดินไหวและสึนามิ (Earthquake and Tsunami) 

 สาธารณภัยที่เกิดจากการปลดปลอยพลังงานทําใหพ้ืนดินเกิดการสั่นสะเทือนอยางรุนแรงตามแนวรอยเลื่อน

ของเปลือกโลก ในประเทศไทยมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกที่อยูในแนวรอยเลื่อน

ที่ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวบอยครั้งในชวงหลายปที่ผานมา สึนามิเปนภัยที่เกิดจากคลื่นยักษโดยมี

สาเหตุมาจากการเกิดแผนดินไหวขนาดใหญในมหาสมุทรทําใหเกิดคลื่นสึนามิที่เคลื่อนตัวดวยความเร็วสูง 

มีพลังรุนแรงและเคลื่อนที่ไดในระยะไกล เมื่อเขาใกลชายฝงทะเลจะเกิดเปนคลื่นขนาดใหญที่สรางผลกระทบ

ทั้งตอชีวิตประชาชน ทรัพยสินและโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะเปนวงกวาง สําหรับประเทศไทยเคยประสบกับสึนามิ

ในป พ.ศ. 2547 บรเิวณชายฝงทะเลอันดามัน ภาคใตของประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยนั้น คอนขางโชคดีดวยลักษณะภูมิประเทศ และที่ตั้งของประเทศไมไดตั้งอยู

แนวแผนดินไหวของโลก ดังนั้น ประเทศไทยจึงถูกจัดอยูในบริเวณที่มีภัยแผนดินไหวระดับต่ําจนถึงปานกลาง 

ซึ่งสามารถยืนยันจากขอมูลในประวัติศาสตรและสถิติอดีตที่ผานมาประมาณ 700 - 800 ป ประเทศไทยยังไมเคยมี

ประวัติศาสตรความเสียหายรุนแรงจากแผนดินไหวที่มีจุดศูนยกลางอยูในประเทศ อยางไรก็ตาม แมวาไมเคยเกิด

แผนดินไหวขนาดใหญในประเทศไทย แตพบวามีแผนดินไหวขนาดระดับปานกลาง ระดับ 6.0 ริคเตอร 

ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายกับสิ่งกอสรางท่ีไมแข็งแรงและไมไดออกแบบสรางใหตานทานตอแผนดินไหว

ในพ้ืนที่เสี่ยงซึ่งสวนใหญอยูใกลรอยเลื่อนที่มีพลัง 

แผนดินไหวในทองทะเลที่เกิดข้ึน บางคร้ังไดกอใหเกิดการยกตัวของพ้ืนทะเลขึ้นหลายเมตรและทําใหน้ํา 

ไมวาจะเปนน้ําทะเลหรือน้ําในแมน้ํา ลําคลองปริมาณมากเคลื่อนตัวอยางทันทีทันใดดวยความสูงที่มากกวา

ระดับน้ําปกติ หรือท่ีเรียกวา “สึนามิ” ซึ่งเปนกลุมของคลื่นขนาดใหญที่สรางความเสียหายรุนแรงตอพ้ืนท่ี

บรเิวณชายฝง และเมื่อสึนามิซัดเขาชายฝงยังใหเกิดความเสียหายแกโครงสรางอาคารและระบบสาธารณูปโภค

ที่อยูในบริเวณ ชายฝงทะเลเปนอยางมาก สึนามิยังสามารถเกิดไดจากการชนของอุกกาบาตไดเชนเดียวกัน 

คลื่นสึนามิจะไมเกิดเพียงระลอกเดียว และคลื่นลูกหลังอาจจะมีขนาดใหญกวาลูกแรก ขอควรสังเกต คือ เมื่อเห็น

น้ําทะเลลดลงหรือเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วผิดปกติ สึนามิที่เกิดขึ้นสามารถสงผลกระทบไดทั้งในระยะใกลซึ่งมีเวลา

ในการเตือนลวงหนาคอนขางนอย อยางเชนที่ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา และฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุน (พ.ศ. 2554) 

และสึนามิที่เกิดและสงผลกระทบพ้ืนที่จากระยะไกลซึ่งสามารถเตือนภัยลวงหนาไดถึงประมาณหนึ่งชั่วโมง

ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เชน สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใตของประเทศไทย (พ.ศ. 2547) 

3.1.5 วาตภัย (Strom) 

สาธารณภัยท่ีเกิดจากพายุลมแรง โดยมีสาเหตุจากพายุฝนฟาคะนอง พายุฤดูรอน พายุหมุนเขตรอน 

(ดีเปรสชั่น โซนรอน ไตฝุน) นอกจากน้ี ยังมีภัยจากคลื่นพายุซัดฟงท่ีเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาหาฝง 

และภัยจากลูกเห็บที่มักเกิดขึ้นพรอมกับพายุฤดูรอน วาตภัยไดสรางความเสียหายแกอาคารบานเรือน 

ตนไม โดยโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และผลกระทบตอชีวิตประชาชน ซึ่งในปจจุบัน ความรุนแรงของกระแสลม

และทิศทางมีความไมแนนอนสูง และกอใหเกิดความเสียหายมาก  
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พายุฟาคะนอง (Thunder Storms) เกิดขึ้นในขณะที่อากาศไมมีเสถียรภาพ นั่นคือ เกิดกระแส

อากาศที่ไหลข้ึนทางแนวตั้ง (Updraft) อยางรวดเร็ว ความรอนแฝงที่เกิดจากการกลุมตัวของไอน้ําในอากาศ

เปนพลังงานสําคัญของพายุที่ทําใหเกิดกระแสอากาศปนปวน มีทั้งฟาแลบซึ่งเกิดการเคลื่อนท่ีของประจุไฟฟา

ขนาด 10 ลานถึง 100 ลานโวลต ทําใหเกิดความรอนในอากาศประมาณ 15,000 ถึง 30,000 องศาเซลเซียส 

และฟารองซึ่งเกิดการขยายตัวของอากาศ อัตราความเร็วของลมรุนแรงแตกตางกันซึ่งเปนอันตรายตอการขึ้นลง

ของเครื่องบิน หรือการที่เคร่ืองบินบินผานพายุฝนฟา คะนองนั้น ๆ เมื่อพายุฟาคะนองพัฒนาถึงขั้นสมบูรณ 

กระแสอากาศสวนหนึ่งจะไหลลงอยางรวดเร็ว (Downdraft) อาจมีความเร็วลมถึง 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

พายุงวงชาง (Tornado) หมายถึง พายุที่เกิดจากการหมุนของอากาศ ภายใตเมฆคิวมูโลนิมบัส

ดวยความเร็วสูงมาก จะเห็นเมฆมีลักษณะคลายงวง ชางยื่นงวงลงมาจากฐานเมฆลงมาสัมผัสพื้นดิน ทําให

เศษวัสดุตาง ๆ หมุน รอบเขาในตัวพายุ ยกตัวข้ึนเปนลํา ความกดอากาศต่ําบริเวณศูนยกลางของพายุต่ํา

มากกวา 650 กิโลเมตรตอชั่วโมง บางคร้ังพายุนี้อาจเกิดเหนือพื้นน้ํา ทําใหเกิดลักษณะน้ําหมุนพุงขึ้นไปในอากาศ 

เรียกวา นาคเลนน้ําหรือพวยน้ํา สําหรับประเทศไทย ยังไมมีรายงานการเกิดพายุงวงชางที่รุนแรง แตพายุฝน

ฟาคะนองรุนแรงมักจะเกิดในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเปนฤดูรอน และบางครั้งเราเรียกวา พายุฤดูรอน 

พายุหมุนเขตรอน (Tropical Cyclone) เกิดในชวงฤดูรอน และปลายฤดูรอน กอตัวขึ้นเหนือทะเลที่มี

อุณหภูมิปกคลุมสูงกวา 27 องศาเซลเซียสเล็กนอย แนวละติจูดประมาณ 5 ถึง 20 องศาเหนือและใต 

และมีคาบเวลาเกิดคอนขางแนนอนของแตละป ดานการกอตัวของพายุหมุนเขตรอนจะเร่ิมจากหยอมความกด

อากาศต่ําเหนือทะเลหรือมหาสมุทร มีการพัฒนาจนกลายเปนพายุไตฝุน และจะออนกําลังจนสลายตัวในที่สุด 

ขนาดของพายุหมุนเขตรอน แบงขนาดความรุนแรงของพายุตาม ความเร็วลมสูงสุดรอบศูนยกลาง ดังนี้ (1) พายุ

ดีเปรสชั่น (Depression) เปนพายุหมุนเขตรอนกําลังออน ความเร็วสูงสุดไมเกิน 61 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

(2) พายุโซนรอน (Tropical Storm) เปนพายุที่มีความรุนแรงปานกลาง ความเร็วสูงสุดตั้งแต 62 ถึง 117 

กิโลเมตรตอชั่วโมง (3) พายุไตฝุน (Typhoon) เปนระดับของพายุหมุนเขตรอนที่มีความรุนแรงมากท่ีสุด 

ความเรว็ลมเกิน 118 กิโลเมตรตอชั่วโมงข้ึนไป  

คลื่นพายุซัดฝง (Storm Surge) คือ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลใกลชายฝงซึ่งมีความสัมพันธกับ

ระดับความกดอากาศต่ํา และความเร็วลมที่พัดแรงจากการเคลื่อนตัวข้ึนฝงของพายุหมุนเขตรอน ทําใหระดับน้ํา

สูงกวา ระดับน้ําปานกลางประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ซึ่งกลไกที่กอใหเกิดคลื่นพายุซัดฝงโดยมีตัวแปรอยางนอย 

5 ตัวแปร ไดแก 1) ผลของความกดอากาศต่ํา ของพายุหมุนเขตรอนจะเปนสาเหตุใหระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงขึ้น 

2) ลมผิวพื้นที่ พัดแรงตลอดเวลาเปนสาเหตุใหเกิดกระแสน้ํา 3) การหมุนตัวของโลก 4) ผลกระทบทางตรง

ของพลังงานที่เกิดจากพายุ และ 5) ผลกระทบจากการเกิดฝนตกหนักเนื่องจากพายุ ทําใหระดับน้ําทะเล

อาจเพิ่มระดับสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหน้ําทวมตามที่ลุมต่ํา ความเสียหายจากคลื่นพายุซัดฝงที่มีทั้งระดับน้ํา

ที่สูงข้ึนพรอมกับมีคลื่นลมจัดและกวาดเขาไปในฝง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะพ้ืนที่ชายฝง และบางพ้ืนท่ี

ที่เปนที่ราบ เชน ที่ราบลุมสามเหลี่ยมปากแมน้ํา ระดับผิวหนานํ้าทะเลที่สูงข้ึน ถึง 2 เมตร คลื่นพายุซัดฝง

สามารถแทรกตัวลึกขึ้นไปบนแผนดินท่ีลุมต่ําได ไกลถึง 3 กิโลเมตร ทาํใหเกิดน้ําทะเลทวมในพื้นท่ีเปนเวลานาน ๆ 
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และสามารถทําลายบานเรือนที่ไมแข็งแรง และกวาดเอาเรือหรือรถเขาไปในแผนดินหรือกวาดกลับลงสูทะเล 

น้ําที่ทวมขังในพ้ืนที่ลุมต่ํา และซึมลงไปในน้ําใตดิน อาจคงอยูไดเปนสัปดาห 

3.1.6 อัคคภีัย (Fire) 

สาธารณภัยที่เกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิดการลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิง

เกิดการลุกไหมตอเน่ือง และอาจลุกลามมากยิ่งขึ้น จนนําไปสูผลกระทบตอประชาชน บานเรือน อาคารที่อยู

ในบริเวณใกลเคียง อัคคีภัยเกิดจากหลายสาเหตุดวยกัน และที่ผานมาก็พบวาสาเหตุสวนใหญเกิดจากความประมาท

และมองขามสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ประมาทในการใชเครื่องใชไฟฟาการใชเชื้อเพลิงท้ังน้ํามันและแกส หรือโดยเหตุ

จากธรรมชาติ ลวนแตสามารถปองกันไดทั้งส้ิน การเผาขยะและหญาแหง บอยครั้งที่สาเหตุเพลิงไหมที่สราง

ความสูญเสียใหญหลวง ดังนั้น จึงไมควรมองขาม ไมควรเผาขยะในที่ที่มีลมแรงและตองคอยดูแลอยางใกลชิด 

ไฟฟาลัดวงจร เปนสาเหตุอันดับตน ๆ ของเพลิงไหม เนื่องจากสภาพการใชงานนาน ขาดการดูแลบํารุงรักษา 

ทําใหเกิดไฟฟาลัดจงจร หรือจุดธูปเทียนบูชาพระ เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีพบบอยเชนกัน เนื่องจากหลังจุดธูปเทียน

ทิ้งไวแลวไมไดดับ กนบุหร่ี การสูบบุหรี่หรือจุดไฟในบริเวณที่มีไอของสารระเหย เชน น้ํามันเบนซินอาจทําใหเกิด

การจุดติด ก็เปนอีกสาเหตุที่กอใหเกิดเพลิงไหม และรวมถึงการปลอยใหเด็กเลนไฟ ไมวาจะมีผูใหญดูแลหรือไม 

3.1.7 ไฟปาและหมอกควัน (Forest Fire and Smoke) 

สาธารณภัยที่เกิดจากไฟไหมปาทั้งจากสภาพอากาศท่ีรอนและผิวดินมีความแหงแลงหรือเปนผลมาจาก

การกระทําของมนุษย ทําใหไฟลุกลามโดยไมมีการควบคุมและเผาเชื้อเพลิงธรรมชาติในปา สงผลกระทบตอ

สภาพแวดลอม ระบบนิเวศและกระทบตอกิจกรรมในชีวิตประจําวันของประชาชน “ไฟปา” คือ ไฟที่เกิดขึ้น

จากสาเหตุอันใดก็ตามแลวลุกลามไปไดโดย อิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้ ไมวาไฟนั้นจะเกิดขึ้นในปา

ธรรมชาติหรือ สวนปา ซึ่งมีองคประกอบของไฟปา คือ เชื้อเพลิงหรือวัตถุที่เปนอินทรียสารตาง ๆ เชน ตนไม 

กิ่งไม ไมพุม ใบไม กอไผและวัชพืช เปนตน อากาศซึ่งหมายถึง ปริมาณออกซิเจนในอากาศ และความรอน 

ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ แหลงความรอนจากธรรมชาติและจากมนุษย 

ชนิดของไฟปา สามารถจําแนกไดเปน 3 ชนิด ตามลักษณะของเชื้อเพลิงท่ีถูกเผาไหม ไดแก 1) ไฟใตดิน 

เปนไฟที่ไหมอินทรียวัตถุที่สะสมอยูในดิน ไฟจะลุกลามใตผิวดินอยางชา ๆ ตรวจพบยากท่ีสุด สรางความเสียหาย

ใหแกพ้ืนท่ีปาไมมากที่สุด แบงเปน 2 ชนิดยอย คือ ไฟใตดินสมบูรณแบบ และไฟกึ่งผวิดินก่ึงใตดิน 2) ไฟผิวดิน 

เปนไฟที่ลุกลามไปตามพ้ืนปา ไฟมีการลุกลามอยางรวดเร็ว ไฟปาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสวนใหญเปนไฟชนิดน้ี 

3) ไฟเรือนยอด เปนไฟที่ลุกลามไปตามเรือนยอดของตนไม โดยเฉพาะในปาสน ไฟเรือนยอดมีความรนุแรงและ

อันตรายมาก ยากตอการควบคุม 

ในสวนของหมอกควันซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากไฟปานั้น อาจมิไดเกิดขึ้นแตเพียงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

หากแตเปนประเด็นที่มีความเก่ียวพันในระดับประเทศ เชน การเกิดไฟปาที่เมียนมารหรืออินโดนีเซีย ลมอาจพัดพา

ควันไฟเขามาในประเทสไทยได เปนตน 
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3.1.8 ภัยจากการคมนาคม 

สาธารณภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และภัยจากระบบขนสงขนาดใหญ 

จากขอมูลทางสถิติสาธารณภัยจากการคมนาคมสวนใหญมาจากอุบัติเหตุทางถนนโดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยง

ในการใชรถใชถนน การทําผิดกฎจราจร การด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การขับขี่รถจักรยานยนตโดยไมสวม

หมวกนิรภัย นอกจากนี้ สาเหตุบางสวนเกิดจากสภาพผิวการจราจร สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย หากแตสิ่งท่ีควร

จะนํามาพิจารณาในประเด็นของสาธารณภัยจากการคมนาคม คือ การที่ภัยจากการคมนาคมเปนภัยตอเนื่อง

ของภัยหลักอื่น ๆ หรือการที่ภัยจากการคมนาคมเปนภัยหลักท่ีตอเนื่องของภัยอื่น ๆ ดวย อาทิ (1) ในมิติ

ที่ภัยหลักอ่ืนเกิดกอน เชน อุทกภัย ดินโคลนถลม สองเหตุการณน้ีสามารถนําไปสูการเกิดภัยจากการคมนาคมได 

หรือแมแตการเกิดหมอกควันที่มีความกระทันหันหรือหักเหเสนทางดวยลม อาจจะกระทบตอการเกิดภัย

จากการคมนาคม และ (2) การที่ภัยจากการคมนาคม นําไปสูภัยอื่น ๆ ไดแก การที่เรือบรรทุกน้ํามัน 

หรือน้ําตาลชนหรือลมในทางเดนิเรือในน้ํา ทําใหเกิดภัยการร่ัวไหลของสารเคมีในน้ําได 

3.1.9 โรคระบาด และโรคอุบัติใหม  

เปนภัยประเภทหน่ึงที่กอใหเกิดการเจ็บปวยและเสียชีวิตของประชาชนจํานวนมาก รวมถึงเกิดผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และความมั่นคงของประเทศอยางรุนแรง โดยเฉพาะการระบาดใหญจากการติดตอ

ในคนสูคนผานโรคติดตอทางอาหารและน้ํา ซึ่งเขาสูรางกายโดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําท่ีปนเปอนเชื้อเขาไป 

เชน อาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หรืออาหารที่ทิ้งไวคางคืนโดยไมไดแชเย็นไวและ

ไมไดอุนใหรอนกอนรับประทาน และดวยในปจจุบันการเดินทางขามพรมแดนประเทศ หรือการติดตอคาขาย

ทําธุรกรรมตาง ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว ทําใหการอุปโภคบริโภคและการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลแตละสังคม

และชุมชนเปนไปอยางไรการควบคุมที่เขมงวด การแพรกระจายของโรคและการติดตอจึงสามารถเกิดข้ึนไดโดยงาย 

ประกอบกับสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงผันผวนอยางมาก เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหโรคตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง

และอุบัติใหมหรืออุบัติซ้ําแตไมเหมือนเดิมได  

โรคที่พบบอยดังนี้ (1) โรคอุจจาระรวง (Diarrhea) เกิดจากเช้ือตาง ๆ ไดหลายชนิด อาทิเชน เชื้อแบคทีเรีย 

ไวรัส โปรโตรซัว และหนอนพยาธิ เชื ้อตาง ๆ เหลานี้สามารถติดตอไดโดยการรับประทานอาหารหรือ

เครื่องด่ืม น้ําที่มีเชื้อโรคปนเปอนเขาไป (2) โรคอาหารเปนพิษ (Food Poisoning) เกิดจากพิษของเชื้อแบคทีเรีย 

เชน เชื้อซาลโมเนลลา เชื้อรา เห็ด หรือสารเคมีที่ปนเปอนเชื้อเขาไป ซึ่งมักพบในอาหารที่สุก ๆ ดิบ ๆ 

จากเนื ้อสัตวที ่ปนเป อนเชื ้อ รวมทั ้ง อาหารกระปอง อาหารทะเล และนํ้านมที่ยังไมไดผานการฆาเชื ้อ 

นอกจากนี้ อาจพบในอาหารที่ทําไวลวงหนานาน ๆ แลวไมไดแชเย็นไวถาไมไดอุนใหรอน และเมื่อเชื้อเขาสู

กระแสโลหิตจะทําใหเกิดโลหิตเปนพิษ ซึ่งอาจทําใหเสียชีวิตไดโดยเฉพาะเด็กทารก เด็กเล็ก และผูสูงอายุ 

(3) โรคบิด ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียหรืออะมีบา บางคนเรียกวา บิดมีตัวกับบิดไมมีตัว โรคนี้สามารถติดตอได

โดยการรับประทานอาหาร ผักดิบ หรือนํ้าดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปอนเขาไป (4) อหิวาตกโรค (Cholera) เกิดจาก

เชื้ออหิวาตกโรค ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดตอไดดวยการรับประทานหรือดื่มน้ําที่มีเชื้อปนเปอนเขาไป 

สําหรับรายท่ีมีอาการรุนแรงอาจถึงแก ความตายถาไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที (5) ไขไทฟอยด (Typhoid) 
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หรือไขรากสาดนอย เกิดจากเชื้อไทฟอยด ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียสามารถติดตอไดโดยอาหารและน้ําที่ปนเปอน

อุจจาระ และปสสาวะของผูปวย อาการท่ีเกิดขึ้นคือ มีไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร ผูปวย

ที่เปนโรคนี้เรื้อรังจะมีเชื้อปนออกมากับอุจจาระและปสสาวะเปนคร้ังคราว ซึ่งจะทําใหผูปวยนั้นเปนพาหะของ

โรคได ถาประกอบอาหารโดยไมสะอาดหรือไมสุก ก็จะทําใหเชื้อไทฟอยดแพรไปสูผูอ่ืนได 

โรคติดเชื้ออุบัติใหม (Emerging Infectious Diseases) หมายถึง โรคติดเช้ือชนิดใหม ๆ ที่มีรายงาน

ผูปวยเพ่ิมข้ึนในระยะประมาณ 20 ปท่ีผานมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโนมที่จะพบมากขึ้น ในอนาคตอันใกล 

รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหมในท่ีใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพ่ิงจะแพรระบาดเขาไปสูอีกที่หนึ่ง รวมถึงโรคติดเชื้อ

ที่เคยควบคุมไดดวยยาปฏิชีวนะแตเกิดการด้ือยา เชน โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห (Hendra and 

Nipah Viral Diseases) โรคไขหวัดใหญ (Seasonal Influenza) โรคไขหวัดนก (Avian Influenza) โรคติดเชื ้อ

ไวรัสซิกา (Zika virus disease) ไขหวัดนก H10N8 ในศจีน การระบาดของโรคไขหวัดใหญ สายพันธุ H3N2 

ในสหรัฐอเมริกา โรคไขหวัดนก H5N1 (Avian Influenza) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส 

(Middle East Respiratory Syndrome; MERS) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease: EVD) ไขหวัดนก

สายพันธุ H7N9 ในประเทศจีน โรคไขหวัดใหญ (Seasonal Influenza) โรคไขเวสตไนล (WEST NILE FEVER) 

3.1.10 คลื่นความรอน 

คลื่นความรอน (Heat Wave) กรมอุตุนิยมวิทยา ไดนิยามวา คือ การท่ีอากาศอุนขึ้นอยางเห็นไดชัด

หรือการเคลื่อนตัวของอากาศท่ีรอนจัดเขาสูบริเวณกวาง อีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาไดกําหนดเกณฑอากาศรอน

อุณหภูมิ ตั้งแต 35.0-39.9 องศาเซลเซียส และอากาศรอนจัด อุณหภูมิตั้งแต 40.0 องศาเซลเซียสขึ้นไป

คลื่นความรอนเปนปรากฏการณที่ยังไมเคยเกิดขึ้น ในประเทศไทย และยังไมสามารถพยากรณไดวาจะเกิดขึ้น

เมื่อไหร แตมีแนวโนมเปนไปไดมากที่จะเกิดข้ึนในประเทศไทย เพราะความชื้นจากทะเลจะพัดเขามาปกคลุม

ประเทศไทย อีกทั้งในชวงฤดูรอนของประเทศไทย ตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

เปนระยะเวลาที่ขั้วโลกเหนือหันเขาหา ดวงอาทิตย โดยเฉพาะเดือนเมษายนซึ่งดวงอาทิตยอยูเกือบตรงศีรษะ

ในเวลาเที่ยงวัน ทําใหประเทศไทยไดรับความเดือดรอนจากดวงอาทิตยเต็มที่ บางครั้งมีหยอมความกดอากาศต่ํา

จากความรอนปกคลุม การเพ่ิมขึ้นของกาซเรือนกระจกที่มีแนวโนมสูงข้ึนในแตละป และปใดที่มีปรากฎการณ

แอลนีโญเกิดขึ้นก็จะเปนสาเหตุทําใหโลกรอนยิ่งขึ้น และในแตละวันอุณหภูมิของเวลา 13.00 – 16.00 น. 

ของแตละวัน เปนชวงที่อากาศรอนที่สุดของวัน โดยเฉพาะชวงเวลา 14.00 น. เปนชวงที่อากาศรอนที่สุด 

คลื่นความรอนท่ีมากับอากาศรอนสูง มีผลตอการไหลเวียนของเลือดในรางกาย และรางกายตองทํางานหนักมาก

เพื่อจัดการกับอุณหภูมิในรางกาย ใหเปนปกติดวยการพาความรอนออกจากรางกาย จะมีอาการหอบหรือใจสั่น 

เมื่อเลือดมีความรอนสูงกวา 37 องศาเซลเซียส ความรอนจะทําใหหลอดเลือดขยายเพื่อรับการไหลของเลือด

ที่เพ่ิมมากขึ้น เสนเลือดฝอยใตผิวหนัง ก็จะระบายความรอนท่ีเกินไปยังบรรยากาศท่ีเย็นกวาขณะที่น้ําซึม

ผานผิวหนังตอนที่เหงื่อออก ถาความชื้นสูงก็จะทําใหการระเหยของเหงื่อชาลง ซึ่งอาจทําใหระบบเมตาบอลิซึม

ในรางกายลมเหลวจนถึงเสียชีวิตได 
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3.2 รูปแบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 ภายใตแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัตินั้น หนวยงานตางๆในทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

หนวยงานภาครัฐตางเพ่ิมความพยายามในการที่จะมุงเนนใหแนวคิด “การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ” ไดเขาไปมีบทบาท

หรือถูกควบรวมอยูในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และถูกนําออกไปปฏิบัติอยางสมบูรณ เพื่อการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล และสังคมมีความปลอดภัย โดยมีหลักการบริหารวิกฤติและภัยพิบัติของหนวยงาน

ตอบสนองตอสภาพการณที่เกิดขึ้น หลักการดงักลาวประกอบไปดวย  

 (1) หลักความครบถวนสมบูรณทุกดาน ทุกภัย ทุกผลกระทบ (Comprehensive) ซึ่งภายใตหลักการนี้นั้น 

หนวยงานทองถ่ินจะตองมคีวามรอบรูและกวางขวางในเนื้อหาของงานดานภัยพิบัติ เพราะจะตองคํานึงถึงบริบท

ทั้งทางกายภาพพ้ืนที่และความสามารถของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งตองรูจักผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนที่ รูจักชุมชน

และความออนไหวหรือจุดออนดานตาง และที่สําคัญคือมีความตระหนักถึงภัยตอเนื่องของภัยหลักที่สามารถ

เกิดขึ้นอันจะสงผลกระทบในดานตาง ๆ แกพ้ืนท่ี 

 (2) หลักการคาดการณลวงหนา (Progressive) เปนหลักในการคิดท่ีสืบเน่ืองตอจากหลักความครบถวน 

เพราะในความรับผิดชอบของการเปนผูจัดการสถานการณทองถิ่นนั้น ตองมีความสามารถในการคาดการณ

เหตุการณวา พ้ืนที่ของตนนั้นตองเตรียมพรอมอยางไร มีมาตรการใดที่จะชวยใหสามารถรับมือกับภัยพิบัติไดดีข้ึน 

รวมถึงการวางแนวทางของการชวยใหชุมชนฟนคืนจากภัยไดอยางรวดเร็ว 

 (3) หลักการขับเคลื่อนดวยคํานึงถึงความเสี่ยง (Risk Driven) เปนหลักการท่ีสําคัญมากหลักการหนึ่ง

ในการเร่ิมตนกระบวนการจัดการ เพราะทองถิ่นแตละพื้นที่นั้น มีความแตกตางในดานกายภาพ ซึ่งมีความสัมพันธ

อยางแนบแนนกับระดับของความเส่ียงตอภัยประเภทตาง ๆ รวมถึงศักยภาพของพื้นที่ในการรับมือตอภัย 

ทั้งนี้ ในการวิเคราะหและออกแบบมาตรการการรับมือนั้น จะตองคํานึงถึงคุณลักษณะ ทรัพยากร และจุดออน

ของชุมชนแตละชุมชน ท่ีอาจสงผลใหประสิทธิผลของมาตรการการจัดการกับความเสี่ยงตอภัยนั้น ๆ ลดลงได  

 (4) หลักการบูรณาการทุกภาคสวน (Integration) หลักการน้ีเปนหลักการพื้นฐานในการจัดการภัยพิบัติ 

ไมวาจะเปนสถานการณที่มีขอบเขตอยูในพ้ืนที่ที่จํากัด หรือแมแตสถานการณที่พ้ืนท่ีขยายวงกวางข้ึน น่ันคือ 

การที่ผูบัญชาการและหนวยงานหลักในพื้นที่ตองมีความสามารถในการระบุ และรวบรวมหนวยงานในพื้นท่ี

และนอกพื้นท่ีในการจัดการใหสถานการณกลับเขาสูภาวะปรกติโดยเร็ว เพราะนั่นหมายถึง การทราบถึงกําลังหลัก

และกองหนุน รวมทั้งทรัพยากร และยังหมายความรวมถึงการไดความรวมมือจากชุมชนและประชาชน 

หรือแมแตอาสาสมัครตาง ๆ ที่สามารถเขาสนับสนุนการปฏิบัติการ 

 (5) หลักการประสานสอดคลอง (Coordination) สืบเนื่องจากหลักการบูรณาการท่ีตองระบุและ

รวบรวมทรัพยากรตาง ๆ ในการจัดการภัยพิบัติ หากแตการรวบรวมหนวยงานหรือบุคคลากรจํานวนมากนั้น 

จะไมมีประโยชนแตอยางใด หากไมมีการวางรูปแบบการประสานงานและความรวมมือ วาหนวยหลัก

จะปฏิบัติงานใด หนวยสนับสนุนที่ระบุไวจะปฏิบัติเนื้องานสนับสนุนใด และหากมีหนวยงานเพ่ิมเติมท่ีเพิ่งจะ

ระบุไดจากสถานการณ จะมอบหมายงานและการเชื่อมโยงอยางไร 
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 (6) หลักความรวมมือรวมใจ (Collaboration) ซึ่งหลักการนี้เปนความพิเศษของการจัดการภัยพิบัติ

โดยเฉพาะ ท่ีผูบริหารเหตุการณตองสรางและรักษาความสัมพันธท่ีกวางขวางและจริงใจระหวางบุคคลและ

องคการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่น สนับสนุนบรรยากาศการทํางานเปนทีม สรางฉันทามติ และสงเสริม

การติดตอส่ือสารซึ่งกันและกันอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในการจัดการภัยพิบัตินั้น เปนการทํางานในภาวะ

ที่มีการบีบคั้นของเวลา ความปลอดภัย และการรักษาชีวิตของผูอ่ืน ซึ่งทําใหผูที่ปฏิบัติงานในดานนี้นั้นตองการ

ระดับของความเชื่อมั่นตอทีมท่ีทํางานรวมกันอยางสูง ท้ังในดานความสามารถ ความชํานาญงาน และการใหขอมูล

ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางทันทวงที  

 (7) หลักความเปนมืออาชีพ (Professional) เปนหลักการที่เปนเสมือนหลักประกันของผูปฏิบัติงาน

จัดการภัยพิบัติวามีความสามารถในการปฏิบัติงานอยางแทจริง มีความตระหนักในศาสตรและศิลปของการจัดการ 

วาตองมีการศึกษาหาความรูเก่ียวกับภัยและวิธีการในการทํางาน ตองมีความเขาใจและทักษะในการใชเคร่ืองมือ 

อุปกรณ และการใชระเบียบตาง ๆ รวมถึงตองมีการฝกฝนตนเองและแสวงหาความรูใหม ๆ อยางสมํ่าเสมอ

และปรับปรุงตนเองอยางตอเนื่อง 

 (8) หลักความยืดหยุน (Flexible) เปนหลักการที่ตองการกระตุนเตือนใหผูบริหารเหตุการณตระหนักถึง

ความไมแนนอนของสถานการณที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้น จึงตองอาศัยแนวทางปฏิบัติใหม ๆ 

ที่สรางสรรคเพื่อแกปญหาทาทายตางๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณภัยพิบัติ เนื่องจากแนวทางปฏิบัติ

ซึ่งกําหนดไวเดิมอาจไมเพียงพอสําหรับสถานการณที่กําลังเผชิญอยู การแสวงหาความรู การฝกฝน และ

การปรับปรงุตนเองตามหลักความเปนมืออาชีพจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการคิดวิเคราะห และปรับตัวตอบสนอง

ตอสถานการณตาง ๆ ได  

 ทั้งนี้ การจัดการภัยพิบัติระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองใสใจเรื่องของการบริหารจัดการ

ที่ตองพึ่งพาความจําเปนของความรวมมือของระดับการปกครองที่หลากหลาย ระหวางตัวแสดงตาง ๆ ดวย 

ไมวาจะเปนองคกรของรัฐบาลหรือไมใชก็ตาม จากหนวยงานระดับชาติผานระดับปฏิบัติการของตัวแสดงและ

ชุมชนระดับทองถิ่น ซึ่งทุกหนวยงานตางเขาใจระบบการจัดการดวยระบบบัญชาการสถานการณที่มีเอกภาพ 

และมีการจัดการประสานงานรวมดวยหลักประสิทธิภาพรวมกัน 

 3.2.1 รูปแบบการประสานความรวมมือ/การทํางานดานการจัดการสาธารณภัย 

การดําเนินการในลักษณะเครือขายความรวมมือ (Network Governance) กระบวนการเครือขาย

การทํางานระหวางภาครัฐ เปนกระบวนการหาความเหมาะสมในระดับของอํานาจหนาที่ ผานกระบวนการ

บริหารจัดการของการปฏิบัติการสถานการณฉุกเฉินระหวางหนวยงานภาครัฐ ซึ่งวิธีการนี้ไมใชแตเฉพาะเตรียมให

หนวยตาง ๆ ทํางานรวมกันเทานั้น หากแตเพ่ือเหตุผลสําหรับการสรางความสมดุลระหวางการควบคุม-สั่งการ 

และการกระจายอํานาจ ซึ่งความคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจหนาที่ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้น ตั้งอยูบนคานิยมที่วา ในปฏิบัติการการบริหารจัดการภัยพิบัตินั้น อยูบนเงื่อนไขของพ้ืนที่ 

ซึ่งจะมอบอํานาจใหทองถ่ินในการควบคุมปฏิบัติการในสถานการณฉุกเฉิน เพราะเปนหนวยงานรับผิดชอบ

ในทองที่ท่ีเกิด ในการน้ีหนวยงานภาครัฐพยายามนําความคดิเรื่องการกระจายอํานาจ ความรวมมือในระดับรากหญา
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และการใหอํานาจประชาชนไปปฏิบัติมานํา มากกวาการยึดติดรูปแบบของการควบคุมสั่งการและการรวมศูนยอํานาจ 

ดังนั้น ปฏิบัติการเก่ียวกับสถานการณฉุกเฉินสามารถกระทําไดหากสามารถจัดโครงสรางความรวมมือระหวาง

องคการตาง ๆ ไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ตามที่การบริหารจัดการสถานการณวิกฤติยังคงไมมีรูปแบบ

ที่แนนอนตายตัว ดังนั้น การจะทําใหการปฏิบัติการเผชิญวิกฤตการณมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จําเปนตองให

หนวยงานตาง ๆ สนับสนุนซึ่งกันและกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนของประชาชนที่ถูกผลกระทบและ

เพื่อประโยชนของหนวยงานเอง และชวยใหชุมชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติสามารถพัฒนาได 

 เครือขายการทํางานระหวางภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และความรวมมือระหวางหนวยงานไมสามารถ

ทํางานได โดยปราศจากความเชื่อมโยงท่ีถูกสรางจากระบบสารสนเทศ และการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

การตัดสินใจใด ๆ ภายใตความกดดันจากขอจํากัดดานเวลาและภัยที่คุกคามตอชีวิตประชาชนนั้น จําเปนตองมี

ขอมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณาถึงการตัดสินใจที่ถูกตอง ในการนี้

ความรูและขอมูลขาวสาร ตองถูกบูรณาการใหอยูในฐานขอมูลที่เปนระบบ เพ่ือจะไดใหหนวยงานที่เก่ียวของ

สามารถใชขอมูลดังกลาวไดรวมกันเมื่อมีความจําเปนมีคํากลาวที่วา ขอมูลที่ดีท่ีสุดยังไมสามารถชวยสนับสนุน

องคการไดหากปราศจากระบบและการบริการจัดการการติดตอสื่อสารที่ดี ระบบการติดตอสื่อสารถือวาเปน

ปจจัยที่สําคัญในการชวยใหเกิดการติดตอสื่อสารเชื่อมโยง และการหมุนเวียนของขอมูลขาวสารระหวาง

หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ และการสื่อสารระหวางหนวยงานสูสาธารณะ ในการเก็บรวบรวมปฏิบัติการตาง ๆ 

ที่มีความเก่ียวเนื่องกัน เพราะภายใตการขยายของพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัตินั้น ระยะหางทางภูมิศาสตร

ระหวางหนวยปฏิบัติการ และความเสียหายของพ้ืนท่ีทําใหการเขาถึงการติดตอสื่อสารยากลําบาก และเปน

อุปสรรคตอปฏิบัติการ การเผชิญสถานการณฉุกเฉินที่ตองมีความรวมมือ  

 อีกท้ังการท่ีหนวยงานหลายหนวยที่มีภารกิจหนาที่หลากหลายจะมีสวนในการเพิ่มความสลับซับซอน

ในการติดตามการทํางานของแตละหนวยและตรวจสอบการปฏิบัติการทั้งหมด ทําใหเกิดความยุงยาก

สําหรับการปฏิบัติการเผชิญกับการจัดการภัยพิบัติ และยากยิ่งขึ้นไปอีกเม่ือตองปฏิบัติงานในเงื่อนไขของเวลา

ที่เปนสถานการณฉุกเฉิน จึงเปนสาเหตุใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดในบริเวณที่เกิดเหตุไมสามารถ

มองเห็นซึ่งกันและกันไดในทางกายภาพ อันเนื่องจากความหางไกลและความเสียหายของสถานการณ ท้ังน้ี

ชองทางในการติดตอสื่อสารจําเปนตองไดรับการวางโครงสรางที่ดี และควรมีการออกแบบดวยความรู

ที ่วาสถานีติดตอสื่อสารหลายสถานีสามารถถูกทําลายและทําใหเสียหายได การสรางทางเลือกสํารอง

สําหรับระบบขอมูลและการติดตอสื่อสารในเหตุการณที่แยที่สุด ที่หนวยงานที่มีภารกิจหนาท่ีในเรื่องดังกลาว

ตองเผชิญความยากลําบากที่คาดไมถึงดังกลาว 

 กระนั้นนอกเหนือจากเร่ืองความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ และทุกภาคสวนท่ีมีประสิทธิภาพ 

และการบริหารจัดการขอมูลขาวสารและการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิผลแลว เครือขายชุมชนเปนองคประกอบ

ของเครือขายการปฏิบัติการที่สําคัญมาก เพราะในเร่ืองดังกลาวหากคนในทองถ่ินไดรับการใหความรูความเขาใจ

และฝกอบรมอยางดี ก็สามารถพิจารณาไดวาคนทองถ่ินคือเจาหนาที่ในการเผชิญสถานการณฉุกเฉินที่อยูแนวหนา 

เนื่องจากพวกเขาเหลานี้อยูติดกับพ้ืนที่ รวมท้ังมีประสบการณความชํานาญในพ้ืนท่ี ดังนั้น การเผชิญตอ
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สภาวการณฉุกเฉินโดยไดรับขอมูลที่ดี จะทําใหเครือขายชุมชนดังกลาวสามารถปฏิบัติหนาที่ในการชวยเหลือ

บรรเทาความเสียหายในเบ้ืองตน และลดระดับความรุนแรงไดดวย ซึ่งถือวาเปนการซื้อเวลาใหเจาหนาที่ท่ีเผชิญ

สถานการณฉุกเฉินท่ีมีเครื่องไมเครื่องมือที่ทันสมัย มีทักษะความชํานาญ และเหมาะสมกวามาถึงเพื่อปฏิบัติหนาที่

ตอไป ตัวแทนและอาสาสมัครชุมชนก็สามารถเปนเจาหนาที่ในทองถิ่นไดดี เนื่องจากไดรับการยอมรับจาก

ประชาชนในพื้นที่ สามารถมอบใหตัวแทนและอาสาสมัครชุมชนเปนผูดูแลได นอกจากนี้ ความรูของสมาชิก

ของชุมชนจะสามารถชวยการปฏิบัติการดานการคนหาและชวยชีวิตแกศูนยควบคุม หลีกเลี่ยงการทํางานที่

ซ้ําซอนในการเผชิญสถานการณฉุกเฉินซึ่งจะเปนการสูญเสียกําลังคนและทรัพยากรโดยใชเหตุ ทั้งนี้ เครือขาย

ชุมชนยังชวยเชื่อมโยงพื้นที่เล็ก ๆ เขาดวยกันโดยปราศจากการใชทรัพยากรที่ฟุมเฟอยในการบริหารจัดการ

ในบริเวณพ้ืนที่ที่ซับซอนในเหตุการณที่เกิดความหายนะอยางใหญหลวงนั้น คนมีแนวโนมที่จะมีกระบวนการ

ในการตัดสินใจอยางเปนระบบที่นอยมาก ดังนั้น การที่จะมีการตัดสินใจที่ดีจําเปนตองมีความเขาใจพ้ืนฐาน 

และศักยภาพในการปรับตัวตอสถานการณที่หลากหลายและผลลัพธที่ไมอาจคาดการณได ในการนี้ขอมูลตาง ๆ 

ที่เจาหนาที่ที่เผชิญสถานการณฉุกเฉินใชรวมกัน ผานทางการบริการจัดการฐานขอมูลและระบบการติดตอสื่อสาร 

ควรจะมีการจัดทําไวใหสาธารณะดวย สําหรับใหความรูตอชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่พวกเขาอาจเผชิญ 

การฝกซอมปฏิบัติการในสถานการณจําลองจะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกระตุนเจาหนาที่ที่เผชิญ

สถานการณฉุกเฉินและชุมชนตาง ๆ เรียนรูเกี่ยวกับปฏิบัติการตาง ๆ ในสถานการณฉุกเฉินและจะเปนการสราง

ความเชื่อมั่นใหกันและกันดวย  

 3.2.2 การจัดการความเส่ียงสาธารณภัยประเทศไทย 

การเปลี่ยนจุดเนนเชิงนโยบายจากการรับมือเปนการเตรียมความพรอม (Moving from Post-Disaster 

Domain to Pre-Disaster Concentration) จากสถิติการเกิดสาธารณภัยในประเทศไทย ที่ระบุในแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 - 2557 พบวา การเกิดสาธารณภัยในทุกประเภทภัยชวงป 

พ.ศ. 2545 - 2551 มีแนวโนมที่จะมีความรุนแรง กอใหเกิดความเสี่ยหายทั้งตอชีวิตทรัพยสิน และมูลคา

ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึนทุกป ไมเวนแมแตสาธารณภัยที่ประเทศไทยมีความคุนเคยและมีประสบการณ

ในการบริหารจัดการ ไดแก อุทกภัย ซึ่งพบวาความเสียหายและผูประสบภัยมีมูลคาและจํานวนข้ึน ๆ ลง ๆ 

ตามความรุนแรงของสถานการณในปนั้น ๆ ตลอดจนสถิติการใชเงินทดรองราชการเพ่ือการชวยเหลือ

ผูประสบภัย เพิ่มข้ึนจาก 1,627 ลานบาท ในป พ.ศ. 2547 เปน 9,267 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งสะทอน

ไดเปนอยางดีวา การบริหารจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยของประเทศไทยนั้นไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร 

ดังน้ัน หลังจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการพัฒนา

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในป พ.ศ. 2553 - 2557 จึงไดปรากฏรองรอยของความเปลี่ยนแปลง

ในพ้ืนฐานของแนวคิดเร่ืองภัยพิบัติของประเทศไทย ที่พยายามตอบรับตอการเนนความสําคัญของการบริหารจัดการ

ภัยพิบัติครบวงจรตามหลักการสากล กลาวคือ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการตั้งแตระยะกอนเกิดภัย 

ระหวางเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัย ในหนวยงานตาง ๆ สามารถดําเนินการไดตามพันธกิจ ปฏิบัติการ 

และความรับผิดชอบของตนเองในการจัดการสาธารณภัย ซึ่งมากกวาในอดีตซึ่งมุงเนนที่การตอบสนองตอ



- 46 - 

เหตุการณสาธารณภัยที่เกิดดวยความความรวดเร็ว แมนยํา และสามารถใหความชวยเหลือประชาชน

ตามครัวเรือนตาง ๆ ใหสามารถครอบคลุมพื้นที่ท่ีเกิดภัยใหมากที่สุด 

ภายหลังจากการเกิดอุทกภัยในประเทศไทยในป พ.ศ. 2554 และแผนดินไหวขนาดแมกนิจูด 6.3 

ที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในป พ.ศ. 2557 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

ในฐานะหนวยงานกลางในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย ไดอาศัยบทเรียนจากการเกิด

สาธารณภัยขนาดใหญและรุนแรงทั้งสองเหตุการณน้ี ประกอบกับความเคลื่อนไหวของกรอบการปฏิบัติสากล

ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ และประชาคมอาเซียน ในการปรับปรุงแนวคิดทางดานการจัดการสาธารณภัย

ของประเทศ เขาสูแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติอยางจริงจัง เพราะทุกภาคสวน

เริ่มมีความตระหนักรู และเห็นความสําคัญของความเขาใจถึงความเสี่ยงท้ังภัยที่เกิดซ้ําเดิมและภัยใหมที่นาน ๆ 

เกิดขึ้นสักคร้ัง แตมีในรูปแบบใหมท่ีไมคุนชิน เพ่ือใหสังคมสามารถสรางศักยภาพและความสามารถในการบริหาร

จัดการไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป 

มาตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเชิงโครงสรางและไมใชเชิงโครงสราง3 (Structural and Non-Structural 

Disaster Risk Reduction Measures) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ที่มุงเนนมาตรการการลดความเสี่ยง

ภัยพิบัตินั้น แบงเปน 1) มาตรการท่ีมีลักษณะเปนโครงสราง (structural measures) เชน ประตูน้ํา เขื่อน 

พนังก้ันน้ํา อาคารตานแผนดินไหว วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานตาง ๆ ซึ่งโดยสวนใหญสิ่งปลูกสรางเหลานี้

มีความมุงหมายเพื่อลดความเสียหายจากสาธารณภัย และเพ่ือไมใหผลกระทบของภัยน้ัน ๆ ขยายตัวจนไมสามารถ

รับมือได และ 2) มาตรการท่ีไมมีลักษณะเปนโครงสราง (non-structural measures) เชน การออกแบบ

นโยบายและพัฒนาเชิงสถาบัน การวางแผนการใชที่ดิน การวิเคราะหความเสี่ยง การพยากรณและระบบ

เตือนภัยตาง ๆ การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมพรอม การสรางเครือขายชุมชนฟนคืนจากภัย รวมทั้ง

การสงเสรมิและพัฒนาดานการวิจัยเพ่ือการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ4 

พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติ จะตองมีการออกแบบมาตรการการลดความเสี่ยงท้ังสองลักษณะควบคูกันไป 

เพราะมาตรการใดมาตรการหน่ึงนั้น ไมสามารถใชใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพไดโดยปราศจากอีกมาตรการหนึ่ง 

กระนั้นการโนมนาวใหรัฐบาลหรือภาคสวนใด ๆ และชุมชนในระดับตาง ๆ มุงเนนการใชงบประมาณไป

ในทั้งสองลักษณะจึงมีความยากลําบาก ในดานหนึ่ง การลงทุนมาตรการเชิงโครงสรางนั้นเห็นผลผลิตไดชัดเจน 

สามารถตอบคําถามในมิติการวิเคราะหความจําเปนได หากมูลคาในการลงทุนเพื่อมาตรการในลักษณะ

เชิงโครงสรางนั้นมากมายมหาศาล และหลายตอหลายคร้ังไมสามารถตอบคําถามความคุมทุนได ในขณะที่

อีกดานหนึ่งน้ัน มาตรการที่ไมใชเชิงโครงสราง ก็มีขอเสียเปรียบในการอธิบายความชัดเจนของผลผลิตและ

ผลลัพธที่ไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน แมวาจะใชงบประมาณการลงทนุท่ีนอยกวาก็ตาม 

                                           
3 ดูเพ่ิมเติมใน ทวิดา กมลเวชช, อาณาบริเวณความรูของงานวิจัย การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในแนวทางท่ีไมใช

เชิงโครงสรางของประเทศไทย (อยูระหวางการตีพิมพ). 
4 หน่ึงในแนวทางการออกแบบ มาตรการ นโยบายเพ่ือลดความเส่ียง ดูใน ทวิดา กมลเวชช, รูปแบบมาตรการไมใช

เชิงโครงสรางในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผนดินไหวและอาคารถลมสําหรบัประเทศไทย, สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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ประเทศไทยมีปญหาในการใหความสําคัญและน้ําหนักการลงทุนในมาตรการทั้งสองลักษณะเสมอมา 

ทําใหการลงทุนในมาตรการที่ไมใชเชิงโครงสรางสามารถทําไดงายกวา ดวยเหตุผลสองประการที่แตกตางกัน 

ประการแรกเปนเหตุผลทางดานภูมิศาสตรของประเทศไทยเอง ที่ดูเหมือนจะมีตําแหนงที่ตั้งท่ีคอนขางไดเปรียบ

ในอดีต กลาวคือ มีการเผชิญหนากับภัยพิบัติที่มีขนาดและความรนุแรงสูงไดไมบอยนัก โดยสวนใหญสาธารณภัย

ที่เกิดขึ้นจะเปนสาธารณภัยขนาดกลาง ที่ชุมชนในพื้นที่มีความสามารถในการบริหารจัดการไดในระดับหนึ่ง 

ดังนั้น การวางมาตรการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่มีระดับไมรุนแรงแตเกิดไดบอยนั้น มักจะมุงไปที่มาตรการ

เชิงโครงสราง เพ่ือเปนการปองกันและแกไขปญหาอยางถาวร มากกวาการพัฒนาความสามารถและศักยภาพ

ในการเตรียมพรอมเผชิญเหตุ และปรับตัวเพื่อฟนคืนกลับจากภัยดังกลาว อีกประการหนึ่งคือ มาตรการ

เชิงโครงสรางน้ัน มักจะผูกพันอยูกับพันธกิจหลักของหนวยงานตาง ๆ แยกตามพันธะหนาที่ความรับผิดชอบหลัก

ตามกฎหมายและระเบียบบริหารราชการแผนดิน ซึ่งทําใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนในมาตรการ

เหลานี้มีมากกวา และเปนไปเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคตามพันธกิจหลักโดยตรงของหนวยงาน มากกวา

การตอบสนองตอวัตถุประสงคของพันธกิจในดานการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ  

ในขณะที่มาตรการที่ไมใชเชิงโครงสรางในประเทศไทยนั้น ในดานหนึ่งเปนเร่ืองใหม อาทิ ระบบเตือนภัย 

การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง การสํารวจวิเคราะหความเสี่ยง การฝกซอมอพยพ และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ

ระดับตาง ๆ เปนตน ในขณะที่อีกดานหนึ่ง เปนเรื่องที่ไมมีแรงขับเคลื่อนมากเทามาตรการเชิงโครงสราง 

และตองอาศัยความเขาใจพ้ืนฐานของมาตรการเหลานี้ในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ หาไมเชนนั้นแลว 

มาตรการเหลานี้จะถูกมองวาเปลาประโยชน และมีความซ้ําซอนไมสมควรดําเนินการ จนทําใหมาตรการ

เชิงโครงสรางหลาย ๆ มาตรการไมสามารถใชไดเต็มศักยภาพ อาทิเชน การติดตั้งระบบเตือนภัยระดับจังหวัด

และพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ตองมีการเชื่อมตอกับระบบการเตือนของผูประกอบการรายยอย 

และในหมูบานชุมชนในพ้ืนท่ีดวย พรอมกันนั้นตองมีการใหความรู จัดทําแผนที่ชุมชน ฐานขอมูลประชากร

พรอมความตองการการชวยเหลือ ตลอดจนศูนยอพยพ และทําการซักซอมสมํ่าเสมอ มิฉะนั้นแลว การกําหนดใหมี

อาคารอพยพ หรอืการมีโครงสรางที่จะชวยในการลดผลกระทบ ไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ เปนตน  

ความยากประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติของประเทศไทย 

คือ ความเปนสหวิทยาการของแนวคิดการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ที่การจะถายทอดและนําแนวคิดสู

การปฏิบัติไดน้ัน ตองอาศัยการรวบรวมความรู ความเขาใจ และระบบกลไกเชื่อมโยงกันในการดําเนินการที่มี

องคประกอบของความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร ตลอดจนเปาหมายในทิศทางเดียวกันของหลากหลายหนวยงาน 

ดวยกอนหนานี้การจัดวางโครงสรางหนวยงานนั้น เปนไปตามพันธกิจหลักท่ีแยกตามหนาที่ในการบริหาร

ราชการแผนดินและการจัดการบริการสาธารณะ เพราะสามารถสนองตอบตอการบริการสาธารณะไดโดยตรง 

ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพ จึงทําใหเมื่อเผชิญหนากับความเสี่ยงภัยพิบัติในฐานะประเด็นสาธารณะรูปแบบใหม 

โครงสรางของการบริหารจัดการของประเทศไทยจึงยังไมสามารถปรับตัวไดทัน 

จากกรอบการดําเนินการเฮียวโกะ และกรอบระดับภูมิภาคภายใตความตกลงอาเซียนถึงกรอบ

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติเซนได (From Hyogo Framework for Actions (HFA) and ASEAN Agreement 
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on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) to Sendai Framework for Disaster 

Risk Reduction) การบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในแตละประเทศไมสามารถสําเร็จไดโดยหนวยงานใด

หนวยงานหนึ่งในประเทศเพียงลําพัง จึงจําเปนตองมีการสรางกรอบความรวมมือเพ่ือชวยใหมีแนวทางลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยรวมกันทุกระดับอีกทั้งในบางครั้ง การปฏิบัติการเพ่ือการลดความเสี่ยงและการใหความชวยเหลือนั้น 

มีความจําเปนตองมาจากชุมชนระหวางประเทศดวยเชนกัน ทั้งน้ี ในระดับสากลและระดับภูมิภาคไดมีการจัดทํา

กรอบการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางใหแตละประเทศสมาชิกสามารถใชในการจัดการและลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยใหเกิดประสิทธิผล คือ กรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action: HFA) 

และกรอบระดับภูมภิาคภายใตความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองตอสถานการณ

ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER)  

กรอบการดําเนินงานเฮียวโกะ (Hyogo Framework for Action: HFA) เปนตนแบบสากลการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยท่ีรับรองโดยรัฐบาลของ 168 ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ มีระยะเวลาดําเนินการ 

10 ป (พ.ศ. 2548 - 2558) มีจุดมุงหมายสําคัญในการลดการสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยใหไดมากที่สุด

ภายในป พ.ศ. 2558 และมีการนําเสนอหลักปฏิบัติตามลําดับความสําคญัและวิธีการดําเนินการเพื่อใหประเทศตาง ๆ 

สามารถสรางกลไกเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไดอยางมีระบบ โดยตั้งเปาหมายไว 3 ประการ คือ 

1) การบูรณาการการลดความเสี่ยงใหอยูในนโยบายและแผนพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การพัฒนาและสรางเสริม

องคกรกลไก และศักยภาพในการสรางความพรอมเผชิญภัยและ 3) การจัดทําแนวทางการลดความเสี่ยง

อยางเปนระบบสูการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ภายใตโครงการเตรียมพรอมเผชิญภัย และการฟนฟู 

AADMER หรือ ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response คือ

ความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน เปนกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานการจัดการสาธารณภัยท่ีมีพันธกรณีดานกฎหมาย (legal binding) 

ใหประเทศสมาชิกดําเนินการเพ่ือจัดการและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยรวมกันในลักษณะครบวงจรทั้งกอนเกิด 

ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย โดยความรวมมือนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ภูมิภาคอาเซียนไดรับผลกระทบรายแรง

จากภัยพิบัติสึนามิเม่ือป พ.ศ. 2547 และมีเปาหมายความสอดคลองกับแนวทางภายใตกรอบการดําเนินงาน HFA 

เมื่อกรอบการดําเนินงานเฮียวโกะสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2558 ไดมีการกําหนดกรอบการดําเนินงานเซนได

เพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 

ที่รับรองโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ มีระยะเวลาดําเนินการ 15 ป โดยมีเปาหมาย

เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหม พรอมทั้งลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิมตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสราง กฎหมาย 

สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดลอม และมาตรการเชิงสถาบัน ที่มีการบูรณาการลดความเหลื่อมล้ํา

ในการปองกัน รวมถึงการทําใหความลอแหลมและความเปราะบางลดลง และใหมีการเตรียมความพรอมมากขึ้น

ในการเผชิญเหตุและฟนฟู เพ่ือหวังที่จะสรางชุมชนที่มีความสามารถในการรับมือและฟนคืนกลับจากภัยพิบัติ

ไดดีย่ิงข้ึนกวาเดิม (Resilience) ซึ่งกรอบ SFDRR นี้เองท่ีมีอิทธิพลตอการปรับปรุงพัฒนาแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ฉบับปจจุบัน 
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3.2.3 กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย 

ภายหลังการสิ้นสุดลงของกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการสาธารณภัย พ.ศ. 2553 - 2557 กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหนวยงานกลางในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 

ไดดําเนินการจัดทํากรอบนโยบายและแผนใหม เพ่ือใชในป พ.ศ. 2558 ตอไป ทั้งนี้ แนวทางหลักของกรอบนโยบาย

และแผนจะอยูภายใตกรอบการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเซนได (SFDRR) ซึ่งทําใหกระบวนการในการพัฒนา

กรอบนโยบายและแผน ใชการประชุมปรึกษาหารือแบบมีสวนรวม โดยใหคณะทํางานของกรมปองกันจัดทํา

รางกรอบนโยบายและแผนขึ้น แลวนําใหหนวยงานหลักตาง ๆ ที่มีบทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

ในการจัดการสาธารณภัย รวมกันทบทวน ปรับแก เพิ่มเติม สรุปเปนนโยบายหลัก และแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ในที่สุด  

จุดเดนที่สําคัญของนโยบายและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 คือ ไมมี

การกําหนดปที่สิ้นสุดของนโยบายและแผนดังกลาว หากแตอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการติดตามประเมินผล 

และใหหนวยงานตาง ๆ รายงานผลการดําเนินงานในระยะตางๆ ทั้งประจําป และเมื่อยุทธศาสตรสิ้นสุดลง

ในระยะ 4 ป ซึ่งควรจะทําใหแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติ พ.ศ. 2558 นี้มีความยืดหยุนตอ

การปรับเปลี่ยนหากสถานการณตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป กระนั้นข้ึนอยูกับความสามารถในการติดตามประเมินผล

ในระยะที่เหมาะสม และการดําเนินการท่ีรวดเร็วในการปรับแผนใหนําไปสูเปาหมายการลดความเสี่ยงสาธารณภัย

ของนโยบายได 

กรอบนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ครอบคลุมแนวทาง ดังนี้ 

(1) การพัฒนาการลดความเสี่ยงสาธารณภัย ดวยการปองกัน ลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม

ที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรางความเขมแข็งใหเปนชุมชนปลอดภัย และสงเสริมใหทองถ่ินและชุมชนมสีวนรวม

ในการจัดการ เพ่ือใหเกิดการรับรูและปรับตัวตอผลกระทบจากสาธารณภัย ไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(2) การบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน

ใหเกิดประสิทธิภาพ พรอมทั้งการบรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และ

ทันเหตุการณ 

(3) การพัฒนาระบบการฟนฟูใหสามารถตอบสนองความตองการของผูประสบภัยไดอยางท่ัวถึงและ

เปนธรรม พ้ืนที่ประสบภัยไดรับการซอมสรางและฟนสภาพใหดีและปลอดภัยกวาเดิม 

(4) การพัฒนาและสงเสริมมาตรฐานความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย รวมกับหนวยงานเครือขายท้ังภายในและภายนอกประเทศใหมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นไดวา นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 นั้น มีเพียง 4 ดาน นอยกวา

ถาเปรียบเทียบกับนโยบายเดียวกันในป พ.ศ. 2553 - 2557 อยู 1 ดาน โดยนโยบายฯ ในป พ.ศ. 2558 ไดอาศัย

พื้นฐานการแบงขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยเปนหลัก คือ ใหการพัฒนาการปองกัน

เพื่อลดผลกระทบ และการเตรียมพรอม รวมอยูดวยกันในกรอบนโยบายแรก เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยง
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ทั้งในมิติกระบวนงาน และมิติของความเปนสหวิทยาการท่ีเคยไดกลาวขางตน ทั้งนี้ หากพิจารณาในรายละเอียด

จะพบวา การวางกรอบนโยบายมีความเขาใจในหลักการของการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่มุงเนนการลด

ความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการระบุใหภาคประชาชนมีบทบาทในการมีสวนรวมตอการสรางสังคมปลอดภัย

อยางชัดเจน มากขึ้นกวาการระบุใหมีความตระหนักและเตรียมพรอมในนโยบายฯกอนหนา 

ทั้งนี้ กรอบนโยบายฯ ดังกลาว มีเปาหมายในการสราง “ระบบ” การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่มี

ความพรอมตอการรับสถานการณ ดวยการบูรณาการทุกภาคสวนใหสามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยได

อยางรวดเร็วและสามารถฟนคืนกลับสูภาวะปรกติไดโดยเร็ว โดยอาศัยการสรางสังคมการเรียนรูเร่ืองความเสี่ยง

สาธารณภัย และดํารงชีวิตดวยวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เปลี่ยนไปเพ่ือการพัฒนาสังคมและทองถ่ินที่ยั่งยืน 

และกําหนดวัตถุประสงคของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ คือ 

(1) เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติใหแกหนวยงานทุกภาคสวนและทุกระดับในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการและเปนระบบ 

(2) เพื่อประมวลแนวทางปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่นานาประเทศยอมรับ และ

ประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่สอดคลองกับบริบทของไทย และสามารถนําไปปรับใช

ในแผนปฏิบัติการระดับตาง ๆ 

(3) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย 

โดยมียุทธศาสตร 4 ดาน คือ ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเสี่ยงสาธารณภัย มุงเนนทางดาน

การสรางความสามารถและระบบการลดความเสี่ยงสาธารณภัยในทุก ๆ ระดับ ยุทธศาสตรการบูรณาการ

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน มุงเนนการสรางมาตรฐานระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินและ

การเผชิญเหตุ ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน มุงเนนการปรับสภาพและระบบสังคม

กลับสูสภาวะปรกติที่ดีกวาเดิมโดยอาศัยปจจัยการลดความเสี่ยงสาธารณภัยในการฟนฟู และยุทธศาสตร

การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย มุงเนนการสรางระบบที่มี

มาตรฐานในการประสานการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยโดยเฉพาะการดําเนินการใหความชวยเหลือ

ทางมนุษยธรรมแกนานาประเทศ จะเห็นไดวายุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยภายใตกรอบนโยบาย

และแผนฯชาติ พ.ศ. 2558 นั้น เปนการวางกรอบภายใตพื้นฐานความรูความเขาใจเร่ืองการจัดการความเสี่ยง

ภัยพิบัติ และสอดคลองกับกรอบการลดความเสี่ยงเซนได (SFDRR) เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

3.2.4 ระดับการจัดการสาธารณภัยและการดําเนินงานในแตละกระบวนการ 

ระดับของการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ โดยยึดโยงกับพ้ืนที่ขอบเขตการปกครองทางรัฐศาสตร

เปนเบ้ืองตน เพราะโดยสวนใหญสาธารณภัยจะเกิดข้ึนในพ้ืนที่จํากัดกอน และจึงขยายผลขึ้นหากการบริหาร

จัดการนั้นไมเปนไปตามที่เตรียมพรอมไว โดยสาธารณภัยที่เกิดขึ้นแลวกินอาณาบริเวณในวงกวางหรือมีความยากนั้น 

ใหผูบัญชาการเหตุการณ หรือผูอํานวยการพื้นที่สามารถใชดุลยพินิจสั่งการได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี ประชากร 

ความซับซอน หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู เพ่ือใหผูที่มี
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อํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการเขาควบคุมและจัดการกับสถานการณ 

ทั้งนี้ เปนไปตามตารางเงื่อนไขและระดับการจัดการสาธารณภัย ดังแสดงในตาราง 

 

ตารางที่ 3.2 ระดับการบริหารจัดการสาธารณภัย 

 

ระดับ การจัดการ ผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถ่ิน ควบคุมและสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง นายกรฐัมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรซีึ่งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มา: แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

 

เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติในมาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นแหงพื้นที่นั ้น

เปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน ในกรณีท่ีสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับที่ 1) ผูอํานวยการทองถ่ิน

จะเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเปนลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ ควบคุม 

และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณที่เกิดขึ้น ประเมิน

โอกาสการขยายความรุนแรงของภัยเพ่ือรายงานนายอําเภอใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาประกาศ

หรอืยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป  

ในกรณีที่มีการปรับระดับการจัดการสาธารณภัยใหสูงขึ้นนั้น โดยปกติควรตองเปนการตัดสินใจ

ของทั้งสองฝาย กลาวคือ ผูอํานวยการพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจะตองสามารถวิเคราะหศักยภาพ

ในการบริหารจัดการของตนเองได เพ่ือจะรายงานสูผูอํานวยการในระดับถัดไป ในกรณีนี้คือ นายอําเภอซึ่งจะ

เขาบัญชาการเมื่อสาธารณภัยขยายผล และกําลังจะเปนภัยพิบัติในพื้นที่หลายพื้นที่ รวมทั้งผูอํานวยการ

ในระดับสูงข้ึน ควรสามารถใหความเห็นตอการตัดสินใจของผูอํานวยการในระดับต่ํากวา วาสมควรในการยกระดับ

การจัดการสาธารณภัย และเตรียมพรอมเขาสูสถานการณที่รุนแรงขึ้นเชนไร ท้ังน้ี เมื่อมีการยกระดับแลว 

ผูอํานวยการพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะยังคงมีหนาที่ในการบัญชาการในพ้ืนที่สวนหนา รวมกับมีหนาที่

ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย    
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ตารางที่ 3.3 เงื่อนไขในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย 

 

เกณฑ/เงื่อนไข ขอมูลที่ใชระบุเงื่อนไข 

พ้ืนท่ี พื้นท่ีใชสอยในลักษณะตาง ๆ ที่ไดรบัผลกระทบ และความเสียหาย 

1) พื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว 

2) พื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ 

3) พื้นที่อยูอาศัย จํานวนหลังคาเรือน 

4) พื้นที่ทางธรรมชาติ 

ประชากร จํานวนและลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ 

1) จํานวนผูไดรับผลกระทบ 

2) จํานวนผูอพยพ 

3) จํานวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

ความซับซอน ความยากงาย สถานการณแทรกซอน และเงื่อนไขทางเทคนิคของสถานการณ 

1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัยการเกิดภัยตอเนื่อง 

2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สถานที่สําคัญ และเสนทาง

การใหความชวยเหลือ 

3) การคาดการณการขยายตัวของภัย พ้ืนท่ีที่จะเสียหายตอไป ระยะเวลาท่ีการดําเนิน

กิจกรรมปกติที่ตองหยุดชะงัก ระยะเวลาที่ตองใชในการตอบสนองตอสถานการณ 

และระยะเวลาที่ตองชวยฟนฟูเบ้ืองตน 

ศักยภาพดาน

ทรัพยากร 

ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร 

1) กําลังคน ทั้งของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนพรอมท้ังอาสาสมัคร

หนวยตาง ๆ 

2) เครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ และอุปกรณพิเศษตาง ๆ ที่ตองใชตามแต

ลักษณะทางเทคนิคของภัย 

3) ปจจัยยังชีพสําหรับแจกจายแกผูไดรับผลกระทบของหนวยงานหลักและ 

จากการสนับสนุนจากภาคหีลัก 

4) แหลงที่มาและจํานวนเงินงบประมาณจากหนวยงานในพ้ืนที่ 

การพิจารณาตัดสินใจ 

ของผูบัญชาการ/ 

ผูอํานวยการ 

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณจากเงื่อนไขตาง ๆ 

1) ขอบเขตการปกครอง 

2) การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย 

ที่มา: แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
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เพื่อใหการเตรียมพรอมตอเหตุการณ และการจัดใหมีขอมูลเงื่อนไขเพ่ือการตัดสินใจ มีการกําหนด 

การดําเนินงานในแตละระยะของวงจรการบริหารจัดการสาธารณภัย ดังนี้ 

กอนเกิดภัย: การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

(1) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

กระบวนการที ่ชวยตรวจสอบระดับความเสี ่ยงระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับภัย (Hazard) 

ความลอแหลม (Exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และศักยภาพ (Capacity) ที่มีและคาดการณ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 3 ขั้นตอน5 ดังน้ี  

(1.1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

ขั้นตอนแรกของการประเมินความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเขาใจถึง 

สาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ระดับความรุนแรงของภัย รวมไปถึงการสรางฐานขอมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย 

การประเมินสาธารณภัยดวยการระบุลักษณะของภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ เพ่ือระบุสถานที่เกิดภัย พ้ืนที่ท่ีไดรับ

ผลกระทบ และสาเหตุของการเกิดภัย รวมทั้งการวิเคราะหความถี่ของการเกิดภัย เพ่ือประเมินถึงความนาจะเปน

ท่ีจะเกิดภัย ความรนุแรงของภัยหรือแนวโนมการเกิดซ้ํา โดยสามารถแบงได ดังนี้ 

 การวิเคราะหสถานการณ โดยการทบทวนขอมูลและวิเคราะหผลจากขอมูลที่มี

อยูเดิม เชน ปริมาณน้ํา ขอมูลทางธรณีวิทยา ความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในอดีต  

 การประเมินภัย การระบุลักษณะของภัย ระดับความรุนแรง และการประเมิน

โอกาสหรือความเปนไปไดในการเกิดภัยในพ้ืนที่  

 การประเมินความลอแหลม การระบุที่ตั้งและรายละเอียดของประชากรในพื้นที่ 

ทรัพยสิน สถานที่ราชการ ท่ีอยูในบริเวณที่มีความลอแหลมตอการเกิดสาธารณภัย 

 การประเมินความเปราะบาง การวิเคราะหความเปราะบางขององคประกอบที่มี

ความเสี่ยง เชน ความออนไหวของชุมชน ในการตอบสนองตอภัยที่อาจเกิดข้ึน  ระดับความเสียหายในพื้นที่  

 การประเมินศักยภาพ การศกึษาวิเคราะหศกัยภาพ ทรพัยากร ความสามารถของ

ประชาชนในพ้ืนที่ หนวยงานภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการรบัมือกับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย  

(1.2) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) 

การวิเคราะหที่ใหความสําคัญกับความลอแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ 

รวมทั้งทรัพยากร และปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ของพื้นที่ เพื่อใหการวิเคราะหความเสี่ยงมีความครอบคลุม 

โดยการวิเคราะหความเสี่ยงใหความสําคัญกับการระบุองคประกอบของความเสี่ยง การประเมินความเปราะบาง 

และการวิเคราะหผลกระทบ 

 

 

                                           
5 กรมปองกันและบรรเทาสาธาณภัย. 
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(1.3) การประมาณคาความเสี่ยง (Risk Estimation) 

การแสดงผลท่ีไดจากการประเมินและวิเคราะหผลกระทบ และนาํระดับความเสี่ยงภัย

ในพ้ืนที่นั้น ๆ มาใชในการเปรียบเทียบ หรืออาจใชเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงภัยในพื้นท่ีอ่ืน ๆ การประมาณ

คาความเสี่ยงจะชวยในการจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจวาควรจัดการกับความเสี่ยงใดกอน

หรอืในพ้ืนที่ใดกอน 

(2) การปองกันและลดผลกระทบ (prevention and mitigation) 

การดําเนินเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัย ท่ีสรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ผานมาตรการเชิงโครงสรางและไมใชโครงสราง เชน การสราง

เข่ือนเก็บกักน้ํา การสรางกําแพงกั้นน้ําริมตลิ่ง การสรางระบบระบายน้ํา หรือการสรางอาคารที่มีการออกแบบ

ใหทนตอแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว และยังครอบคลุมถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการปองกันและ

ลดผลกระทบจากภัย เชน การจัดทําแผนที่เก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การออกกฎหมาย

ควบคุมมาตรฐานการกอสรางอาคาร การจัดสรรการใชประโยชนที่ดิน การจัดการผังเมือง การอบรมวิศวกร

ในการกอสรางเข่ือน การขุดลอกคูคลอง การใหความรูเก่ียวกับสาธารณภัยในพ้ืนที่แกประชาชน โดยมาตรการ

เหลานี้เปนขั้นตอนสําคัญในการลดความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบ ดังนี้ 

(2.1) การกําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงภัย เชน การวางแผนการใชท่ีดิน 

การจัดทําพื้นที่เสี่ยงภัย การกําหนดโซนนิ่ง เปนตน 

(2.2) การกําหนดมาตรฐานการกอสรางอาคารที่ตานทาน ไมกอใหเกิดสาธารณภัยตาง ๆ 

(2.3) การขุดลอกคูคลอง ทอระบายน้ํา และรักษาความสามารถในการระบายน้ําของพ้ืนท่ี  

(2.4) การปรับแผนทางการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เชน การปลูกปาตนไม 

ปลูกพืชคลุมดินเพ่ือปองกันการพังทลายของหนาดิน การปลูกพืชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสภาพภูมิอากาศ เปนตน 

(2.5) การออกกฎหมายที่จําเปนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

สําหรับแนวทางที่สําคัญในการปองกันและลดผลกระทบเพื่อลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยนั้น ไดมีการใหความสําคัญกับมาตรการเชิงโครงสรางและมาตรการที่ไมใชโครงสรางที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสามารถริเริ่มและดําเนินการได ในสวนของมาตรการเชิงโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สามารถพิจารณาและดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับสภาพของพื้นที่และความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

ในพ้ืนที่ เชน การจัดสรางอางเก็บน้ํา ประตูระบายนํ้า การปรับปรุงพัฒนาเสนทางการคมนาคม สวนมาตรการ

ที่ไมใชโครงสราง องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการจัดการสาธารณภัยของทองถิ่น การจัดทําแผนที่

เสี่ยงภัย การบังคับใชกฎหมาย การใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสาธารณภัยตอประชาชน  

(3) การเตรียมความพรอม (preparedness) 

การดําเนินงานเพื่อให ประชาชน ชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของมีความรูและทักษะตาง ๆ 

พรอมที่จะเผชิญและรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีแนวทางในการปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก 

การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster Risk Management: 
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CBDRM) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ การเฝาระวังและประเมินสถานการณ การพัฒนา

ระบบแจงเตือนภัยและการกระจายขาวสาร การวางแผนเผชิญเหตุ การฝกซอมแผน การจัดทําแผนอพยพและ

เตรยีมเสนทางอพยพ การเตรียมพรอมดานปจจัยสี่และถุงยังชีพ การเตรยีมการเพื่อสนับสนุนดานเครื่องจักรกล

เครื่องมือและงบประมาณ การเตรียมพรอม บุคคลากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝกทักษะ

การกูชีพกูภัย รวมถึง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการดํารงชีพใหสอดรับกับสภาวะแวดลอม เชน การปรับเปลี่ยน

พันธุพืชเพาะปลูกใหคงทนตอสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนไป หรือ การยกบานเรือนใหสูงขึ้นหากอยูในพ้ืนที่น้ําทวม เปนตน 

ระหวางเกดิภัย: การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

การจัดการในภาวะฉุกเฉินเปนการปฏิบัติเพ่ือลดความรุนแรงของสาธารณภัย การเผชิญเหตุ

หรอืการรับมือ (response) กับสถานการณ ใหความสําคัญกับการรักษาชีวิตของผูประสบภัยเม่ือเกิดเหตุการณ

ฉุกเฉินหรือเกิด สาธารณภัยเปนหลัก โดยเนนในการ ใหความชวยเหลือ กูชีพ กูภัย การพยาบาลและ

สาธารณสุข ตลอดจนการบรรเทาทุกข และแจกจายสิ่งของยังชีพ การดูแลชวยเหลือผูอพยพและการจัดการ

ศูนยอพยพ รวมทั้งการจัดการระบบบัญชาการเหตุการณ ท้ังระบบสั่งการ ระบบการสื่อสาร การประสานงาน 

และอื่น ๆ ที่จะทําใหหนวยงานตาง ๆ สามารถรับมือกับเหตุการณ และใหการชวยเหลือผูประสบภัย

ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที ท้ังนี้ หากมีการเตรียมการในการเผชิญเหตุไดดีตั้งแตในระยะกอนเกิดภัย

ก็จะชวยใหการดําเนินงาน เม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนจริงมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

สามารถทําไดในระหวางเกิดภัยหรือในภาวะฉุกเฉิน ดวยการคํานึงถึงภัยซ้ําซอนที่อาจเกิดขึ้น เพราะลักษณะ

ของสาธารณภัยที่มักมีภัยอื่นตามมา (ภัยคูแฝด) จะสามารถชวดลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอื่นท่ีอาจเกิดข้ึน

และลดความซบัซอนในการจัดการ 

หลังเกดิภัย: การฟนฟู 

การดําเนินการที่ใหความสําคัญกับการจัดการหลังสาธารณภัยผานพนไป เพื่อทําใหพ้ืนท่ี

ประสบสาธารณภัยกลับคืนสูสภาพปกติทั้งโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ความเปนอยูและกิจกรรม

ในชีวิตประจําวันของประชาชนกลับสูสภาวะปกติ โดยมีสองทางเลือกท่ีสําคัญ คือ การสรางคืนใหมใหเหมือนเดิม 

และการสรางคืนใหมใหดีกวาเดิม (build back better) ประกอบดวยการฟนฟูในเชิงโครงสรางดวยการซอมสราง 

(reconstruction) เชน การซอมแซมอาคารบานเรือน โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวย ความสะดวกเบื้องตน 

และการฟนสภาพ (rehabilitation) เชน การดูแล สภาพแวดลอมและสุขอนามัย การใหคําปรึกษาทางจิตสังคม 

(psychosocial) การฟนฟูสภาพจิตใจ และการเยียวยาทางการเงิน ท้ังนี้เพื่อใหการฟนฟูเปนไปอยางมีแนวทาง

ที่ยั่งยืน ภายหลังการเกิดสาธารณภัยจึงควรมีการประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้น 

 

  



- 56 - 

 3.2.5 การดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการสาธารณภัย 

การดําเนินงานอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสาธารณภัยจะเปนการกลาวถึงการขับเคลื่อนการดําเนินการ

ดานความปลอดภัยบนทองถนน และบทบาทอํานาจหนาที่ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) การขับเคล่ือนการดําเนินการดานความปลอดภัยบนทองถนน 

 ตามท่ีองคการสหประชาชาติไดเรียกรองใหประเทศสมาชิกใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องความปลอดภัย

บนทองถนน ผานการจัดทําปฏิญญามอสโค ที่กําหนดให พ.ศ. 2554 - 2563 (ค.ศ. 2011 - 2020) เปนทศวรรษ

แหงการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยบนทองถนน (A Decade of Action for Road Safety 2010 – 2020) 

โดยมีเปาหมายใหเกิดการลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลก รอยละ 50 

ในเวลา 10 ป จากแนวทางดังกลาว ไดนํามาสูการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

ใหประเด็นเร่ืองความปลอดภัยบนทองถนนเปนวาระแหงชาติ โดยนํากรอบปฏิญญามอสโกภายใตกรอบทศวรรษ

แหงความปลอดภัยทางถนน 5 เสาหลัก ไดแก 1) การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 2) ถนนและ

การสัญจรอยางปลอดภัย 3) ยานพาหนะ ปลอดภัย 4) ผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย 5) การตอบสนอง

หลังเกิดอุบัติเหตุ มาเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของทุกภาคสวนเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการ

ดานความปลอดภัยทางถนน 

 นําไปสูการเกิดขึ้นของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ. 2554 ท่ีกําหนดแนวทางการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไว ดังตอไปนี้ 

 1) ใหจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน กําหนดเปาหมาย และแนวทางการดําเนินการเพื่อปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนเสนอคณะรัฐมนตรอีนุมัติ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐและผูท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติ 

 2) กําหนดมาตรการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางถนนใหมี

ประสิทธิภาพ ทั้งดานการกําหนดนโยบาย หนวยงานรับผิดชอบ การวางแผนงบประมาณ การดําเนินงาน และ

การติดตามประเมินผล 

 3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับการจราจร ทางถนน และรถยนต

ใหมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางดานโครงสราง สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ รวมไปถึงมาตรฐาน

ดานการดแูลชวยเหลือผูประสบภัย 

 4) สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในหมูประชาชน 

ในสวนของการดาํเนินการตามระเบียบดังกลาวจะมีตัวแสดงใน 3 ระดับ สามารถจัดแบงการทํางานได

ดังตอไปนี้ 

 ระดับนโยบาย ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.)  

ทําหนาที่กําหนดนโยบายในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศโดยมี นายกรัฐมนตรี หรือ

รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน รัฐมนตรีหนวยงานที่เก่ียวของเปนรองประธาน และผูบริหาร

ของหนวยงานทั้งภาคีเครือขายภาครัฐและภาคเอกชนรวมเปนกรรมการ 
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 ระดับอํานวยการ ประกอบไปดวย  

1) ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) มีหนาที่จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนแมบท

ยุทธศาสตรความปลอดภัยทางถนน โดยมีรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน 

2) ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.) มีหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน 

โครงการดานความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด/กทม. โดยมี ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการศูนยฯ 

และประธานคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 

3) ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร โดยมีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

เปนผูอํานวยการศูนยและประธานคณะกรรมการศูนยฯ มีหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ

ดานความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด/กทม. 

ระดับปฏิบัติการ มีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ งบประมาณดานความปลอดภัย

ทางถนนในระดับอําเภอ ทองถ่ิน เขต ประกอบดวย 

1) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนผูอํานวยการศูนยฯ และ

ประธานคณะกรรมการศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนอําเภอ 

2) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เปนผูอํานวยการศูนยฯ และประธานกรรมการศนูย 

3) ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครใชดุลยพินิจในการจัดตั้ง

ศูนยฯ กรงุเทพมหานคร 

การขับเคลื่อนการดําเนินการดานความปลอดภัยทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการ 

นโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ (นปถ.) นั้น จะมีอยูดวยกัน 2 แนวทาง ไดแก การปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงปกติ และการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและเทศกาล

สงกรานต ซึ่งในสวนนี้ เนื่องจากงานวิจัยดังกลาว ใหความสําคัญกับเรื่องการสรางเครือขายความรวมมือ

จึงไดมุงเปาไปท่ีกระบวนการที่ตองการใหเกิดการขับเคลื่อนการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป 

โดยมีเปาหมายเพื่อลดอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนใหเหลือนอยท่ีสุด และสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย

ทางถนนใหเกิดขึ้น แนวทางดงักลาวนั้นจะมีอยูดวยกัน 4 แนวทาง ประกอบไปดวย 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย ไดแก การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช และมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการตรวจสอบการกระทําความผิด 

2) การสรางจิตสํานึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย ไดแก การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี

ผานการจัดทําแผนชุมชนในการสรางความปลอดภัยบนทองถนน การสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งดานชุมชน 

รวมไปถึงการสรางกฎ กติการวมของชุมชนในประเด็นเร่ืองความปลอดภัยบนทองถนน 

3) การเฝาระวังความปลอดภัยและลดปจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ไดแก การดําเนินการรวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของในการสํารวจและดําเนินการแกไขปญหาในดานโครงสรางวิศวกรรมจราจร และปจจัย

ทางกายภาพ เพื่อแกปญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนทองถนน 
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4) พัฒนาประสิทธิภาพองคกรและกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ โดยพัฒนา

ระบบติดตามประเมินผลของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และพัฒนาฐานขอมูล และการรายงานอุบัติเหตุบนทองถนน

ที่มีประสิทธิภาพ 

ในสวนของการดําเนินการในระดับพื้นที่นั้น ในระดับจังหวัดจะมีศูนยอํานวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด (ศปถ. จังหวัด) โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการศูนยอํานวยการความปลอดภัย

ทางถนนจังหวัด6 และมีหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 

มีอํานาจหนาที่ประกอบไปดวย 

1) จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ในการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 

แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

2) ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 

3) อํานวยการ ประสานการปฏิบัติงาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการแผนงาน 

โครงการ และงบประมาณ 

4) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 

5) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 

6) จัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัยทางถนน 

7) เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการดําเนินงานตอสาธารณะ 

8) รายงานผลการดําเนินงานและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ศปถ. เพื่อพิจารณากําหนด

แนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด 

9) แตงตั้งคณะอนกุรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 

10) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการ นปถ. หรอืคณะกรรมการ ศปถ. มอบหมาย 

ในระดับอําเภอนั้น ใหมีศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ (ศปถ. อําเภอ) โดยมี

นายอําเภอเปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ7 และมีขาราชการหรือเจาหนาที่

ที่นายอําเภอมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการและเลขานุการ และจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ประกอบไปดวย 

1) จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน

ของอําเภอ และประสานแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ 

ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 

                                           
6 องคประกอบอื่น ๆ ของคณะกรรมการ โปรดดูใน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน พ.ศ. 2554 
7 องคประกอบอื่น ๆ พิจารณาไดจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

พ.ศ. 2554 
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2) ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอ 

3) เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และรายงาน

การดําเนนิงานใหคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัดทราบ 

4) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตอําเภอ 

5) จัดใหมีศูนยขอมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของอําเภอ 

6) เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธการดําเนินงานตอสาธารณะ 

7) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางหรือมาตรการ

เกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ 

8) แตงตั้งคณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ตามที่เห็นสมควร 

9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด มอบหมาย 

 

2) บทบาทอํานาจหนาที่ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

บทบาทอํานาจหนาที่ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เปนไปตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กลาวคือ ใหผูอํานวยการจัดใหมีอาสาสมัครในพื้นที่

ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (1) ใหความชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (2) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูอํานวยการมอบหมายและตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 ไดแก 

ขอ 37 อปพร. มีหนาท่ีปฏิบัติการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และเจาพนักงานในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ให อปพร. ไปรายงานตัวตอผูบังคับบัญชา หรือเจาพนักงานโดยไมชักชา และขณะ

ปฏิบัติหนาที่ใหแตงเคร่ืองแบบ อปพร. เวนแตเปนกรณีเรงดวนจะประดับเฉพาะเครื่องหมาย อปพร. ก็ได 

และตองมีบัตรประจําตัว อปพร. ไวเพื่อแสดงตนดวย 

ขอ 38 กรณผีูอํานวยการศูนย อปพร. ใกลเคียงรองขอ และผูอํานวยการศูนย อปพร. เห็นเปนการสมควร

อาจสั่ง อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขตรับผิดชอบก็ได และใหรายงานผูอํานวยการศูนย อปพร. ตามลําดับชั้น 

ในกรณีที่มีความจําเปน ใหผู อํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด หรือผู อํานวยการศูนย อปพร. 

กรงุเทพมหานคร แลวแตกรณ ีมีอํานาจสั่งการ อนุมัติ หรืออนุญาตให อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจนอกเขตจังหวัด 

หรอืกรุงเทพมหานครได 

ขอ 39 ในกรณีจําเปนและเรงดวนเพื่อใหทันตอเหตุการณ และหัวหนาฝาย อปพร. ผูอํานวยการศูนย 

อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการศูนย อปพร. เทศบาล ผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา 

ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ ผูอํานวยการศูนย อปพร. 
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กรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองหัวหนาฝาย 

อปพร. หรือรองผูอํานวยการศูนย อปพร. ของศูนย อปพร. น้ัน เปนผูสั่งการ อนุมัติ อนุญาตแทนไปพลางกอนได 

ขอ 40 การรายงานใหกระทําตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา เวนแตกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนอาจ

รายงานผูบังคับบัญชาเหนือช้ันข้ึนไปได แตตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบในทันทีที่สามารถ

จะกระทาํได 

 

3.3 แนวคิดหลักในพิจารณาการกําหนดพื้นที่ศกึษา  

 

การพิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีในการศึกษาในครั้งนี้นั้น จะใหความสําคัญกับแนวคิดที่เปนฐานในการจัดตั้ง

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยที่ประชุม ก.พ.ร. คร้ังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบตามขอเสนอที่คณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. เก่ียวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสราง

สวนราชการดานสังคม โดยที่หลักเกณฑที่ใชนั้น มีดังตอไปนี้ 

3.3.1 หลักเกณฑการจัดต้ังสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

หลักเกณฑช้ันที่ 1 เกณฑในการคัดเลือกจังหวัดที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยมีองคประกอบ จํานวน 2 องคประกอบ ดังนี้ 

(1) เปนจังหวัดที่มีระดับความเสี่ยงของภัยสูง (ระดับ 3) (มีภัยอยางนอย 1 ประเภท จากภัย

จํานวน 3 ประเภท) โดยเลือกภัยประเภทที่นํามาเปนองคประกอบในการพิจารณาจากมูลคาความเสียหายของภัย

ที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปท่ีผานมา (ในกรณีนี้คือ พ.ศ. 2551 - 2553) โดยเปนภัยท่ีมีมูลคาความเสียหายสูงสุด 

3 อันดับแรก ไดแก ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถลม ภัยจากการคมนาคมและขนสง และภัยจากอัคคีภัย 

(2) เปนจังหวัดที่มีขนาดของจังหวัดตั้งแตขนาดใหญ - ขนาดใหญมาก โดยอางอิงฐานขอมูล

จากหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก จังหวัดขนาดเล็ก (S) 

จังหวัดขนาดกลาง (M) จังหวัดขนาดใหญ (L) และจังหวัดขนาดใหญมาก (XL) 

หลักเกณฑช้ันที่ 2 เกณฑในการกําหนดพื้นที่ (อําเภอ) ที่ตั้งของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขา โดยมีองคประกอบ จํานวน 2 องคประกอบ ดังนี้ 

(1) เปนพ้ืนที่เสี่ยงภัยระดับ 3 หรือพื้นที่ที่เปนศูนยกลางการคมนาคม/ศูนยกลางการบริหาร

จัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

(2) มีความยากลําบากในการเขาถึงพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจากระยะหางจากจังหวัด 70 กิโลเมตร

ขึ้นไป หรือระยะเวลาการเดินทางจากจังหวัดเขาถึงพื้นที่ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 30 นาทีขึ้นไป 

เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑเบื้องตน จะพบไดวา หลักเกณฑดังกลาวไดใหความสําคัญกับการเกิดภัย

ในพ้ืนที่ ผนวกกับขนาดของพ้ืนที่มาเปนอันดับแรก จากนั้นจึงใหความสําคัญกับความใกลไกล ซึ่งเปนประเด็นสําคัญ

ในการที่หนวยงานท่ีเก่ียวของจะเขาถึงพ้ืนที่ประสบภัยไดอยางทันทวงที 
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3.3.2 หลักเกณฑเบ้ืองตนของคณะนักวิจัยในการกําหนดพื้นที่ศึกษา 

ภายใตขอมูล หลักเกณฑการจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในเบื้องตน 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการพิจารณาพ้ืนที่โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญในการพิจารณาดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่โดยแบงเปน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 จังหวัด เพื่อดําเนินการ

เปรียบเทียบการดําเนนิงานในพ้ืนที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศคลายคลึงกัน ทั้งนี้ ความคลายคลึงดังกลาวมีแนวโนม

ที่จะนําไปสูการเกิดขึ้นของภัยที่มีลักษณะคลายคลึงกันนั่นเอง 

(2) พ้ืนที่ที่ดําเนินการคัดเลือกในแตละภูมิภาคนั้น จะดําเนินการคัดเลือกบนฐานของการที่พ้ืนท่ี

มีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และไมมี เนื่องจากจะนําไปสูการเปรยีบเทียบศักยภาพ

ในการบริหารจัดการ รบัรูสภาปญหาการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีไดอยางเหมาะสมตอไป 

(3) พ้ืนที่ที่ดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาประกอบกับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งที่เปนสวนหนึ่ง

ของพ้ืนที่พิเศษดานการพัฒนาเศรษฐกิจ พ้ืนที่ชายแดน พื้นที่ซึ่งเคยเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ เปนตน 

ทั้งหมดนี้ไดนําไปสูการคัดเลือกพ้ืนท่ีเบื้องตน โดยคณะนักวิจัยไดดําเนินการหารือรวมกับกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เบื้องตน ทําใหไดพื้นท่ีสําหรับการศึกษาจํานวน 8 พ้ืนที่ ไดแก 

 ภาคเหนือ   จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเพชรบูรณ 

 ภาคตะวันออก/ ภาคตะวันตก จังหวัดระยอง และจังหวัดกาญจนบุรี  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสกลนคร 

 ภาคใต    จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต 

 

  

3.3.3 พื้นที่ศึกษาและขอมูลประกอบการพิจารณา 

พ้ืนที่ศึกษาทั้ง 8 จังหวัด และขอมูลประกอบการพิจารณา ดังตารางที่ 3.4 

 

ตารางที ่3.4 พื้นท่ีศึกษาและขอมูลประกอบการพิจารณา 

 

ภาค จังหวัด 
ปภ. 

สาขา 
ลักษณะภัย 

ความถี่ในรอบ  

5 ป (54-58) 
ปจจัยแวดลอม 

ภาคเหนือ เชียงราย มี 

อุทกภัย 

ภัยแลง 

วาตภัย 

อัคคีภัย 

แผนดินไหว 

ภัยหนาว 

5 

4 
พ้ืนท่ีชายแดน 

เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 
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เพชรบูรณ ไมมี 

อุทกภัย 

ภัยแลง 

วาตภัย 

อัคคีภัย 

ภัยหนาว 

5 

4 

 

ภาคตะวันตก/

ภาคตะวันออก 

 

กาญจนบุรี มี 

อุทกภัย 

ภัยแลง 

วาตภัย 

อัคคีภัย 

แผนดินไหว 

ภัยหนาว 

3 

5 
พ้ืนท่ีชายแดน 

มีความถี่ของ

แผนดินไหว 

ระยอง ไมมี 

อุทกภัย 

ภัยแลง 

วาตภัย 

อัคคีภัย 

สารเคมีและวัตถุ

อันตราย 

5 

2 
พื้นท่ีเขตพัฒนา

พิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) 

และพื้นที่

อุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ขอนแกน มี 

อุทกภัย 

ภัยแลง 

วาตภัย 

อัคคีภัย 

ภัยหนาว 

4 

5 ศูนยกลางของ

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

สกลนคร ไมมี 

อุทกภัย 

ภัยแลง 

วาตภัย 

อัคคีภัย 

ภัยหนาว 

4 

4 

 

ภาคใต สงขลา มี 

อุทกภัย 

ภัยแลง 

อัคคีภัย 

สารเคมีและวัตถุ

อันตราย 

4 

1 
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ภูเก็ต ไมมี 

อุทกภัย 

ภัยแลง 

อัคคีภัย 

แผนดินไหว 

สึนามิ 

3 

1 พ้ืนที่ที่ไดรับ

ผลกระทบจาก 

สึนาม ิ
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บทที่ 4 

สถานการณและระบบกลไกการจัดการสาธารณภัย 

ในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
 

 

 

 ภายใตขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย คณะผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจของมูลพื้นที่ที่ไดคัดเลือก

ทั้งหมด 8 จังหวัด โดยกระบวนการสํารวจดังกลาวนั้นมีรูปแบบการดําเนินการใน 2 ลักษณะ ไดแก การสัมภาษณ

เชิงลึกในประเด็นดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเปนการสัมภาษณผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการ

จังหวัดที่มีความรูความสามารถ รับผิดชอบภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการสัมภาษณ

เชิงลึกหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสาขาในพื้นที่กรณีศึกษา เพ่ือรับทราบสภาพปญหาและแนวทางปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

 สวนตอมาคือ การจัดประชุมกลุมยอย 2 กลุม โดยผูเขารวมการประชุมกลุมยอยกลุมที่ 1 ประกอบไปดวย 

เจาหนาที่ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด สาขา ปองกันจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ และผูเขารวมการประชุมกลุมยอยกลุมที่ 2 ประกอบ

ไปดวย เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

และประชาชนผูประสบภัย เพ่ือเปนการฉายภาพกระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นจากหนวยงาน/ภาคสวนที่มีสวนได

สวนเสียตอการทํางานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินการ

กอนเกิดภัย เชน การใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอม การฝกอบรมผูปฏิบัติงานและประชาชนในพ้ืนที่ 

การดําเนินการระหวางเกิดภัย เชน การระดมทรัพยากรในการใหความชวยเหลือ และการดําเนินการหลังเกิดภัย 

เชน การฟนฟู เยียวยา ทั้งนี้ การสํารวจขอมูลดังกลาวทําใหคณะผูวิจัยรับทราบถึงสภาพปญหาของการดําเนินการ

ในแตละพื้นท่ี เพื่อนํามาสูการออกแบบโครงสรางการบริหารงานที่เหมาะสมในอนาคต ดังน้ัน การนําเสนอในบทที่ 4 

จึงเปนการนําเสนอขอมูลเชิงลึกของพ้ืนท่ีเพ่ือนําไปสูการวิเคราะหและออกแบบโครงสรางการบริหารงานตอไป 

 การนําเสนอในคร้ังนี้ คณะผูวิจัยจะแสดงผลขอมูลรายจังหวัด โดยใหความสําคัญกับบริบทของพื้นที่ 

สถานการณสาธารณภัยในพ้ืนที่ กลไกการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ กลไกและตัวแสดงหลัก และโครงสราง

ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดังรายละเอียดที่ปรากฎตอไปนี้ 
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4.1 จังหวัดเชียงราย 

  

4.1.1 บริบทของพื้นที่ 

 สภาพภูมิศาสตร เชียงรายมีภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental 

Highland) มีพื้นราบสูงเปนหยอม ๆ ในเขตอําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปาเปา และเอําเภอชียงของ บริเวณ

เทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500 - 2,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล บริเวณสวนที่ราบตามลุมแมน้ําสําคัญ

ในตอนกลางของพ้ืนที่ ไดแก อําเภอพาน อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมจัน อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน 

และอําเภอเชียงของ มีความสูงประมาณ 410 - 580 เมตร จากระดับน้ําทะเล 

 

ภาพที่ 4.1 แผนที่จังหวัดเชียงราย  

 

 



- 67 - 

ดวยสภาพภูมิประเทศและขนาดพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงราย ทําใหการเดินทางจากอําเภอเมืองเชียงราย

ไปยังอําเภออื่น ๆ ตองใชเสนทางและระยะเวลาการเดินทางที่แตกตางออกไป ซึ่งโดยสวนใหญบางอําเภอที่อยู

ในบริเวณเขตภูเขาตองใชระยะเวลาคอนขางนาน ระยะทางและระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมืองเชียงราย

ไปอําเภออ่ืน ๆ ปรากฏขอมูลดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.1 ระยะทางและระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมืองเชียงรายไปอําเภออ่ืน ๆ  

 

อําเภอ ระยะทางจากอําเภอเมือง ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมือง 

  อําเภอเวียงชัย 12 กิโลเมตร 47 นาที 

  อําเภอเชียงของ 145 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 41 นาที 

  อําเภอเทิง 64 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 13 นาที 

  อําเภอพาน 47 กิโลเมตร 53 นาที 

  อําเภอปาแดด 52 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 6 นาที 

  อําเภอแมจัน 28 กิโลเมตร 52 นาที 

  อําเภอเชียงแสน 60 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 41 นาที 

  อําเภอแมสาย 63 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 11 นาที 

  อําเภอแมสรวย 62 กิโลเมตร 57 นาที 

  อําเภอเวียงปาเปา 98 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 22 นาที 

  อําเภอพญาเม็งราย 48 กิโลเมตร 55 นาที 

  อําเภอเวียงแกน 150 กิโลเมตร 2 ชั่วโมง 7 นาที 

  อําเภอขุนตาล 63 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 13 นาที 

  อําเภอแมฟาหลวง 65 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 35 นาที 

  อําเภอแมลาว 19 กิโลเมตร 30  นาที 

  อําเภอเวียงเชียงรุง 35 กิโลเมตร 37  นาที 

  อําเภอดอยหลวง 40 กิโลเมตร 59  นาที 

 

หมายเหตุ: ขอมูลระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภออื่น ๆ คํานวณระยะเวลาโดยเฉล่ียจาก google.com/maps 



- 68 - 

สภาพการปกครอง จังหวัดเชียงรายแบงเขตการปกครองออกเปนอําเภอ 18 แหง ตําบล 124 แหง 

และหมูบาน 1,751 แหง ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 

เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลตําบล 72 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 70 แหง มีขอมูลดังนี ้

 

ตารางที่ 4.2 การแบงเขตการปกครองจังหวัดเชียงราย1 

หนวย: แหง 

 อําเภอ 

การแบงเขตการปกครอง 

ตําบล หมูบาน เทศบาลนคร 
เทศบาล

ตําบล 
อบต. 

1 อําเภอเมืองเชียงราย 16 228 1 10 5 

2 อําเภอเวียงชัย 5 75 - 5 1 

3 อําเภอเชียงของ 7 101 - 7 1 

4 อําเภอเทิง 10 156 - 6 6 

5 อําเภอพาน 15 234 - 2 14 

6 อําเภอปาแดด 5 58 - 5 - 

7 อําเภอแมจัน 11 138 - 8 5 

8 อําเภอเชยีงแสน 6 70 - 5 2 

9 อําเภอแมสาย 8 87 - 4 6 

10 อําเภอแมสรวย 7 128 - 3 6 

11 อําเภอเวียงปาเปา 7 93 - 4 5 

12 อําเภอพญาเม็งราย 5 71 - 3 3 

13 อําเภอเวียงแกน 4 41 - 3 1 

14 อําเภอขุนตาล 3 55 - 3 1 

15 อําเภอแมฟาหลวง 4 76 - - 4 

16 อําเภอแมลาว 5 64 - 3 4 

17 อําเภอเวียงเชียงรุง 3 43 - 1 3 

18 อําเภอดอยหลวง 3 33 - - 3 

รวมท้ังสิ้น 124 1,751 1 72 70 

 

                                                             
1 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย. 
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สภาพภูมิสังคม จํานวนประชากรของจังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 

1,287,615 คน จําแนกเปนประชากรชาย 628,897 คน และประชากรหญิง 658,718 คน คิดเปนความหนาแนน

ตอตารางกิโลเมตรคือ 110.26 คน ตอตารางกิโลเมตร ซึ่งขอมูลจํานวนประชากรของจังหวัดเชียงรายจําแนก

ตามเพศ ความหนาแนนของประชาชน และจํานวนบาน ตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2560 ดังตาราง 

 

ตารางที่ 4.3 จํานวนประชากรของจังหวัดเชียงราย2 

 หนวย: คน 

รายการขอมูล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ประชากรรวม 1,207,699 1,277,950 1,282,544 1,287,615 

ประชากรชาย 593,393 625,193 626,784 628,897 

ประชากรหญิง 614,306 652,757 655,760 658,718 

เนื้อที่ (ตร.กม.) 11,678 11,678 11,678 11,678 

ความหนาแนน ตอ ตร.กม. 103.41 109.43 109.82 110.26 

จํานวนบาน 504,820 514,549 523,164 530,975 

 

ขณะที่ความหนาแนนของประชากร จังหวัดเชียงรายมีความหนาแนนของประชากร (จํานวนประชากร

ตอพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร) จําแนกตามอําเภอ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.4 ความหนาแนนของประชากรของจังหวัดเชียงราย3 

 

อําเภอ พืน้ที่ (ตร.กม.) 
ประชากร 

จํานวน (คน) ความหนาแนน (ตอ ตร.กม.) 

รวม 11,678.4 1,157,302 99.1 

  อําเภอเมืองเชียงราย 1,216.1 221,444 182.1 

  อําเภอเวียงชัย 258.8 42,433 164.0 

  อําเภอเชียงของ 836.9 60,505 72.3 

                                                             
2 สํานักงานสถิติแหงชาติ, จํานวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เน้ือท่ี ความหนาแนน และบาน จําแนกตามภาค 

และจังหวัด พ.ศ. 2551-2560 <http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx> เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 

24 สิงหาคม 2561. 
3 สํามะโนประชากรและเคหะ (รายงานผลเบื้องตน) ปโครงการ 2553. 
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อําเภอ พืน้ที่ (ตร.กม.) 
ประชากร 

จํานวน (คน) ความหนาแนน (ตอ ตร.กม.) 

  อําเภอเทิง 821.0 81,584 99.4 

  อําเภอพาน 1,023.0 120,155 117.5 

  อําเภอปาแดด 333.3 24,277 72.8 

  อําเภอแมจัน 791.0 96,625 122.2 

  อําเภอเชียงแสน 554.0 48,373 87.3 

  อําเภอแมสาย 285.0 83,712 293.7 

  อําเภอแมสรวย 1,428.6 76,676 53.7 

  อําเภอเวียงปาเปา 1,217.0 65,056 53.5 

  อําเภอพญาเม็งราย 620.0 38,504 62.1 

  อําเภอเวียงแกน 526.0 29,696 56.5 

  อําเภอขุนตาล 234.0 30,628 130.9 

  อําเภอแมฟาหลวง 641.4 66,168 103.2 

  อําเภอแมลาว 406.0 29,137 71.8 

  อําเภอเวียงเชียงรุง 263.3 25,325 96.2 

  อําเภอดอยหลวง 223.0 17,004 76.3 

 

 

บริบทเฉพาะของพ้ืนท่ีที่สงผลตอการจัดการสาธารณภัย ดวยลักษณะภูมิประเทศที่เปนเทือกเขาสูง 

มีปาไมปกคลุม บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500-2,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล พื้นที่ราบ

ระหวางหุบเขาในเขตอําเภอแมสรวย อําเภอเวียงปาเปา และอําเภอเชียงของ และบริเวณสวนที่ราบ

ตามลุมแมน้ําสําคัญในพ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด ประกอบกับลักษณะอากาศของจังหวัดเชียงรายท่ีไดรับ

อิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด กลาวคือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็น

และแหงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูหนาว ทําใหจังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นและแหงท่ัวไป 

และมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งจะพัดพามวลอากาศชื้น จากทะเลและมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทย

ในชวงฤดูฝน ทําใหจังหวัดเชียงรายมีฝนตกทั่วไป ประกอบกับการที่พื้นที่มีการตัดไมหรือแผวถางปาเพื่อใชประโยชน

ในการทําการเกษตรหรือการใชไม การตัดไมหรือแผวถางปาทําใหมีการตัดตนไมจํานวนมาก เมื่อเกิดฝนตกหนัก
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ทําใหดินไมสามารถอุมน้ําไวไดและเกิดดินโคลนถลมสรางความเสียหายตอโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ  และมีสิ่งกีดขวาง 

แมน้ําลําคลองเปนสาเหตุใหเกิดอุทกภัย 

อีกทั้งดวยสภาพพ้ืนท่ีที่เปนปาเขา ไดนําไปสูการเกิดไฟปาไดงาย โดยในชวงฤดูแลง พื้นท่ีจะตองเผชิญกับ

สภาพปญหาไฟปาและหมอกควันดวยเชนกัน นอกจากนี้ พ้ืนท่ียังมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผนดินไหว เนื่องจาก

เปนพ้ืนที่ที่มีรอยเลื่อนแผนดินไหวท่ีมีพลังยังอยูในแนวกลุมรอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนแมจัน รอยเลื่อนแมอิง 

สงผลใหตองเตรียมความพรอมในการรบัมือตอสาธารณภัยดังกลาว  

รอยเลื่อนที่พาดผานจังหวัดเชียงราย ใตพื้นแผนดินของจังหวัดเชียงราย มีรอยเลื่อนที่ยังทรงพลัง 

ทั้งหมด 3 รอยเลื่อน ไดแก 1) รอยเลื่อนแมจัน พาดผานอําเภอฝาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมจัน 

อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต 

มีความยาวประมาณ 101 กิโลเมตร 2) รอยเลื่อนแมอิง พาดผานอําเภอเทิง อําเภอขุนตาล และอําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร 

3) รอยเลื่อนพะเยา พาดผานอําเภองาว จังหวัดลําปาง และอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต ทางดานทิศเหนือของรอยเลื่อนทาสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร 

และในกลุมรอยเลื่อนพะเยา ยังมีรอยเลื่อนแขนงพาดผานอําเภอพาน อําเภอแมลาว และอําเภอแมสรวย 

ทายที่สุด ดวยการที่เชียงรายเปนหนึ่งในจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญของภาคเหนือ เปนทางผานของสินคา

ไปยังประเทศเมียนมา และเปนพื้นที่ที่มีสถาบันการศึกษาจํานวน 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ซึ่งมีจํานวนนักศึกษาเขามาในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก สงผลทําใหพ้ืนท่ีจะตองเผชิญกับ

ปญหาอุบัติภัยบนทองถนนดวยเชนกัน 

 

4.1.2 สถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

ภัยแลงที่เกิดในชวงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ในชวงเวลานี้พ้ืนท่ีภาคเหนือยังประสบกับปญหาไฟปา

และหมอกควัน สงผลใหเกิดปญหาหมอกควันและฝุนละอองในอากาศเกินกวามาตรฐาน ในขณะเดียวกัน

ชวงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ภาคเหนือมีความเสี่ยงจากพายุฤดูรอน ในชวงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 

ภาคเหนือมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ดินโคลนถลม และภัยหนาวในชวงเดือนตุลาคมถึงเดอืนมกราคม 

โดยที่ภัยสําคัญที่เคยเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น ประกอบไปดวย 

- แผนดินไหวในอําเภอแมลาว พ.ศ. 2557 โดยมีจุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหวอยูในตําบลทรายขาว 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

- ภัยแผนดินถลม พ.ศ. 2561 โดยประกาศใหในพ้ืนที่บริเวณถนนหมายเลข 1093 และพื้นที่หมูบาน

รมฟาไทย หมูท่ี 24 ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปนเขตภัยพิบัติดินถลมหลังจากเกิดเหตุแผนดินทรุด 

- วาตภัย เชนที่เกิดในพ้ืนท่ีอําเภอแมสรวย ในป พ.ศ. 2561 
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ตารางที่ 4.5 ปฏิทินสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดสาธารณภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. อุทกภัย น้ําปา

ไหลหลาก 

และดินโคนถลม 

            

2. วาตภัย (พายุ

ฤดูรอน) 

            

3. ภัยแลง             

4. ภัยหนาว             

5. การระบาดของ

ศัตรูพืช 

            

6. แผนดินไหว             

7. อุบัติเหตุทาง

ถนน 

            

8. อัคคีภัย             

9. ไฟปาและหมอก

ควัน 

            

หมายเหตุ:                         เฝาระวังตลอดทั้งป 

 

กลาวโดยสรุป พื้นที่จังหวัดเชียงรายเปนพ้ืนที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภัยแลง วาตภัย ไฟปาและ

หมอกควัน อุทกภัย ดินโคลนถลม และแผนดินไหว ซึ่งนําไปสูความจําเปนท่ีจะตองออกแบบแนวทางการปองกัน

ภัยเหลานี้ตอไป 

 

4.1.3 กลไกการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่มีสภาพพ้ืนท่ีที่มีขนาดใหญ มีความหางไกล

ของแตละอําเภอ ประกอบกับพื้นที่ที่มีสภาพเปนปาเขา มีลักษณะภัยที่มีความถี่สูง อาทิ ภัยหนาว น้ําทวม 

ดินโคลนถลม ภัยจากอุบัติเหตุทางทองถนน เปนตน นําไปสูการจัดแบงพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงาน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดงัตอไปนี้ 
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4.1.3.1 กลไกและตัวแสดงหลัก 

กลไกในระดับภาค จังหวัดเชียงรายอยูภายใตเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนยปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ซึ่งรับผิดชอบใน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร จังหวัดพะเยา 

และจังหวัดนาน 

กลไกในระดับจังหวัด โครงสรางในระดับภูมิภาคนี้ จะมีอยูดวยกันในทุกจังหวัด ไดแก โครงสราง

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กระนั้น ดวยความที่พื้นที่มีความถี่ของภัยสูง และเปนภัย

ในระดับ 3 ทําใหที่ผานมามีการพิจารณาถึงการกําหนดใหมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาขึ้น 

เพื่อความท่ัวถึงในการดําเนินการบริหารจัดการภัยในพ้ืนที่ อาจกลาวไดวา เมื่อจัดแบงหนวยงานสวนภูมิภาค

ที่ดูแลประเด็นดานภัยในจังหวัดเชียงรายนั้น จะสามารถจัดแบงไดตามพื้นที่ที่รับผิดชอบไดดังตอไปนี้ 

1) พื้นที่เขตเมือง รับผิดชอบโดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบ

พ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมฟาหลวง อําเภอแมจัน อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเวียงชัย 

และอําเภอเทงิ 

2) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ รับผิดชอบพื้นที่ 6 อําเภอ 

ไดแก อําเภอเชียงของ อําเภอเวียงแกน อําเภอขุนตาล อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเชียงรุง อําเภอดอยหลวง 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 29 แหง 

3) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา รบัผิดชอบพ้ืนท่ีอําเภอ

เวียงปาเปา อําเภอแมสรวย อําเภอพาน อําเภอปาแดด อําเภอแมลาว และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 46 แหง 

ทั้งนี้ การจัดแบงดังกลาวเพ่ือใหเกิดความสามารถในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีไดกําหนดในในกฎหมายจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขา 

กลไกในระดับอําเภอและกลไกในระดับทองถ่ิน กลไกการดําเนินการในระดับอําเภอและระดับทองถิ่นนั้น

จะมีความคลายคลึงกันในทุกพ้ืนที่ เนื่องจากแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

ไดกําหนดใหมีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

องคกรภาคประชาสังคม จากแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 

บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศลในจังหวัดเชียงราย พบวามีจํานวนองคกรท้ังสิ้น 14 องคกร ไดแก 

 

ตารางที่ 4.6 รายช่ือองคกรสาธารณกุศลในจังหวัดเชียงราย 

 

ท่ี ชื่อหนวยงาน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

1.  มูลนิธิสยามรวมใจ (ปูอินทร) สาขาเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย 

2. กูภัยจอมจันทร อําเภอเมืองเชียงราย 

3. สมาคมศิริกรณเชียงรายบรรเทาสาธารณภัย อําเภอเมืองเชียงราย 

4. เครือขายการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน จ.เชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย 
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ท่ี ชื่อหนวยงาน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

5. กูภัยสยามรวมใจแมสาย (ปูอินทร) อําเภอแมสาย 

6. มูลนิธิพระครูพิทักษ วัดพรหมวิหาร อําเภอแมสาย 

7. มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห (กูภัยพาน) อําเภอพาน 

8. กูภัยทัพย้ัง อําเภอแมจัน 

9. กูภัยแสงธรรม อําเภอแมจัน 

10. สยามรวมใจ (ปูอินทร) อําเภอเชียงของ 

11. กูชีพ-กูภัย บัวสลี เชียงราย อําเภอแมลาว 

12. หนวยกูภัยสยามรวมใจแมลาว อําเภอแมสรวย 

13. เครือขายสภาองคการชุมชนจังหวัดเชียงราย อําเภอแมสรวย 

14. กูภัยสยามรวมใจ เวียงปาเปา อําเภอเวียงปาเปา 

 

 

4.1.3.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

จังหวัดเชียงรายมีหนวยราชการสวนภูมิภาคของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก สํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

สาขาเชียงของ และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา โดยมีการแบง

พ้ืนที่รับผิดชอบ กลาวคือ  

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง

เชียงราย อําเภอเวียงชัย อําเภอเทิง อําเภอแมจัน อําเภอเชียงแสน อําเภอแมสาย และอําเภอแมฟาหลวง 

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ รับผิดชอบ 6 อําเภอ 

ไดแก อําเภอเชียงของ อําเภอเวียงแกน อําเภอขุนตาล อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเชียงรุง และอําเภอดอยหลวง 

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา รับผิดชอบ 5 อําเภอ 

ไดแก อําเภอเวียงปาเปา อําเภอพาน อําเภอปาแดด อําเภอแมลาว และอําเภอแมสรวย 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายมีการแบงโครงสรางองคกรแบงเปน 3 ฝาย 

ไดแก กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ ฝายปองกันและปฏิบัติการ ฝายสงเคราะหผูประสบภัย สําหรับ

โครงสรางภายในองคกรของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายสาขา ท้ังสองแหง

แบงเปนฝายปองกันและปฏิบัติการและฝายสงเคราะหผูประสบภัย จากขอมูลอัตรากําลังบุคลากรกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงราย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ และสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา มีอัตรากําลังที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา และ

พนักงานราชการ ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.7 อัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายและสาขา4 

หนวย: คน 

หนวยงาน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา ปฏิบัติ กรอบ ปฏิบัติ กรอบ 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงราย 
13 17 5 5 1 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ 
3 5 1 2 1 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา 
3 5 1 2 - 

 

 

4.1.4 บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ในสวนนี้เปนการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ

เชิงลึก ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย รักษาการหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2661 รวมไปถึงการประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 จังหวัดเชียงราย วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

การประชุมกลุมยอย กลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จากการเก็บขอมูล

ในพ้ืนที่ ทําใหไดรับขอความเห็นตอการดําเนินการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

 

4.1.4.1 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ  จัดโครงสรางใหแนนกวานี้หรือเขมแข็งข้ึน โดยเฉพาะการจัดโครงสรางของ  

ปภ.สาขา 

 

                                                             
4 กองการเจาหนาท่ี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน  ทําหนาท่ีเปนเลขานุการของผูวาฯในเร่ืองการจัดการสาธารณภัย 

 งานธุรการ การประสานงาน และการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน  

 ลงนามไดเฉพาะเรื่องประสานงาน ขอขอมูล งานเกษียนหนังสือสารบรรณตาง ๆ 

การลงนามสั่งการตามระเบียบกฎหมายเปนของผูวาฯลงนามและสั่งตอไปยัง

นายอําเภอ 

 ขับเคลื่อนแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพกวางท้ังระดับจังหวัด 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ประชาชนยังคาดหวังตอ ปภ.จังหวัด จะสามารถชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุภัยใด ๆ ขึ้น 

แตยังไมสามารถดูแลไดทั่วถึงทั้งหมด 

 การรับผิดชอบพื้นที่ทั้งจังหวัด เมื่อเกิดภัยขึ้นในพื้นที่หลายอําเภอ และแตละอําเภอ

มีความหางไกลกันมาก 

- ขอเสนอแนะ  โดยปกติเกิดน้ําทวมเปนประจํา ปภ.จังหวัด ควรหาแนวทางแกไข หรือประเมิน

เพื่อหาทางชวยเหลือ ไปเปนพ่ีเลี้ยง 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน  เรื่องภัยตาง ๆ มีงบประมาณรองรับอยูแลว 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 บุคลากรจะตองทําทุกงานเมื่อเกิดภัย เชน เมื่อเกิดนํ้าทวม ตองยกเรือ หามเรือ 

ใชบุคลากรดวยกันเอง ตั้งแตระดับสูงลงมา 

 ในระดับจังหวัดมีคนขับเคลื่อนงาน แตเม่ือลงไปในระดับอําเภอไมมีคนทํางาน 

 เครื่องจักรในพื้นที่ไมสามารถชวยแกไขปญหาของประชาชนได ตองประสาน

หนวยงานในจังหวัด แมแต ปภ.จังหวัด เคร่ืองจักรไมคอยมี ตองใชเครื่องจักร

ของศูนย ปภ.เขต 15 ซึ่งมีเคร่ืองจักรจํานวนมาก แตไมมีคนขับรถ คนขับเรือ 

ขาดบุคลากรในการใชเครื่องจักรเหลานี้ 

 จังหวัดเชียงรายมีอุปกรณจํานวนมาก แตขาดกําลังคน เม่ือเกิดภัยข้ึน ใครจะนํา

วัสดุอุปกรณเหลาน้ีลงพ้ืนที่ กลาวคือ ขาดกําลังพลเขามาสนับสนุน เพราะบางคน

รับผิดชอบรถหลายคัน โดยเฉพาะ ศูนย ปภ.เขต 

 เครื่องจักรท่ีอยูที่ศูนย ปภ.เขต ไมสามารถไปตั้งในจังหวัดได เพราะเก่ียวของกับ

ระเบียบกฎหมาย  

 การมอบหมายบุคลากรที่ไมไดมีความรูเรื่องการแปลนอาคาร แตกลับใหไป

ปฏิบัติงาน ณ หนางานที่เกิดเรื่อง บุคลากรขาดความรูความสามารถ เนื่องจาก

ไมมีสถาบันที่สรางนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

- ขอเสนอแนะ  เพิ่มอัตรากําลังคน หรือแบงโซนใหชัดเจน ไมตองใหเปน ปภ.สาขา ก็ได 

 สามารถเคลื่อนยายทรัพยากรไดรวดเร็วขึ้น 

(4) การประสานงานในระดับพ้ืนที่ 

- สภาพปจจุบัน  เปนเลขานุการของผูวาฯใน ก.ช.ภ.จ. อํานาจอยูที่ผูวาฯ โดยผูวาฯจะสั่งการไปยัง

นายอําเภอ  

 มีการประสานงานแนวราบเพื่อใหขอมูลมีความรวดเร็วขึ้นท้ังหนวยงานในระดับ

อําเภอและ อปท. 

 การประสานของศูนย ปภ.เขต ลงพ้ืนที่จะผาน ปภ.จังหวัด  

 ศูนย ปภ.เขต ใหการสนบัสนุน ปภ.จังหวัด/สาขา เชน ขอสนับสนุนเคร่ืองจักร 

เพราะเครื่องจักรสวนใหญจะรวมไวที่ศูนย ปภ.เขต 

 เรื่องสาธารณภัย กฎหมายมอบใหเปนหนาที่ของ อปท. 

 เปนเจาภาพใหกับ อปพร. ที่เปนสมาชิก 

 การทํางานตาง ๆ รวมกับ อปท. ทําใหทราบถึงความเขมแข็งยังไมมี และ

จําเปนตองพ่ึง ปภ.จังหวัด อยูอีกมาก เชน ครูฝกดับเพลิงข้ันตน ครูฝกดับเพลิง

ตามโรงแรมตาง ๆ ความเปนจริง อปท. สามารถดําเนินการเองได 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 การมอบอํานาจของผูวาฯ ใหนายอําเภอดูแลรับผิดชอบเร่ืองภัยตาง ๆ ในพ้ืนที่  

ไมสามารถทําไดครบถวนทั้งหมด เพราะมีภัยหลายประเภท 

 ไมสามารถสั่งการนายอําเภอได ตองรอการสั่งการตามระเบียบกฎหมายของ 

ผูวาฯเทานั้น 

 ขาดหนวยงานกลางในการประสานระหวางจังหวัดกับอําเภอและ อปท. 

 แมวามีการประสานงานกับหนวยงานในระดับอําเภอ แตหนวยงานเหลานั้น 

จะดําเนินการตามหรือไมก็ได 

 ยังมีชองวางระหวางหนวยงานตาง ๆ ในระดับพ้ืนที่ทั้งอําเภอและ อปท.  

ซึ่งชองวางระหวางสวนราชการระดับจังหวัดกับอําเภอ ในเร่ืองงานสาธารณภัย

ระดบั อปท. คือ กฎหมาย 

 ระเบียบกฎหมายที่ใชแตกตางกัน โดยเฉพาะของ อปท. สงผลตอการตรวจสอบ

ของ สตง. ซึ่งทําให อปท. ไมกลาทํางาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยตาง ๆ  

เปนขอจํากัดในการทํางานรวมกัน 

 อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ. จัดตั้ง อปท. กับ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอํานาจฯ กรณีสวนราชการตาง ๆ ยังไมไดถายโอนให อปท.  

อยางแทจริง โดยเฉพาะงานดานสาธารณภัย การฟนฟู การชวยเหลือตาง ๆ 
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 เมื่อมอบให อปท. ทํา แตมีอํานาจหนาท่ีไมมาก ทํางานไดไมเต็มท่ี 

 ปญหาการซักซอม ยังไมไดรับความสําคัญเทาที่ควร ยกเวนเมื่อเกิดภัยขึ้นแลว 

 ขาดการตอยอดโครงการจาก อปท. เมื่อมีการอบรมใหความรูจาก ปภ.จังหวัด แลว 

- ขอเสนอแนะ  ควรมีคนประสานงานระดับ อปท. เพ่ือใหงานขับเคลื่อนได 

 ควรมีคนของสวนราชการลงไปเปนพ่ีเลี้ยง ใหคําแนะนํา อปท. 

 แนวทางการชวยเหลือ ยังไมไดขอยุติ เจาหนาท่ีฝายปองกันของ อปท. ตองรอ

จากสวนกลาง ปภ.จังหวัด อยูใกลชิดผูวาฯ นาจะชวยประสานใหกับ อปท. ได 

 หนาที่หลักควรเปนคนกลาง เปนหนวยกระตุน เชน หาก อปท. ยังไมขยับ อาศัย

อํานาจของคนกลางตามกฎหมายสามารถทําได เปนหนวยบูรณาการ จะทําให

สะดวกยิ่งข้ึนในการติดตอเครือขายตาง ๆ เชน ทหาร อาจารยในมหาวิทยาลัย 

ทุกแผนท่ีกําหนดไวให ปภ.จังหวัด เปนคนกลาง เปนมือประสาน เชน กรณีถํ้าหลวง 

เมื่อใครก็ตามมาในพื้นที่เพื่อจายงาน ปภ.จังหวัด จะเปนมือประสาน และเปน 

มือปฏิบัติในภัยระดับที่พิเศษ เชน ตองใช ERT ระดับ 3 ตองใชรถแมงมุม  

ใชความสามารถเปนพิเศษ จึงตองเปนมือปฏิบัติไปพรอมกันดวย 

 

 

4.1.4.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง  

- สภาพปจจุบัน  ปภ.สาขาเชียงของ รับผิดชอบพ้ืนที่อําเภอ 6 แหง ตําบล 25 แหง หมูบาน 

345 แหง และ อปท. 29 แหง เปนพื้นที่ติดชายแดนแปนสวนใหญ 

 ปภ.สาขาเวียงปาเปา รับผิดชอบพ้ืนที่อําเภอ 5 ในพ้ืนที่โซนใตของจังหวัด

เชียงราย รวมประมาณ 38 เปอรเซ็นตของพื้นที่จังหวัด มี อปท. 46 แหง 

 การจัดตั้ง ปภ.สาขา ตามความถ่ีของภัย และแบงตามพ้ืนที่หางไกล ระยะเวลา

เขาถึง เชน สะเมิง ฮอด เชียงดาว ฝาง เปนดอยและติดกับลุมน้ํา มีอุทกภัยและ

ดินโคลนถลมท่ีมีความถ่ีบอยครั้ง  

 โครงสรางภายในสาขา แบงออกเปนฝายปองกันและฝายปฏิบัติการ  

โดยฝายปฏิบัติการจะมีแนวรวมสํารวจ 
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- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ปภ.สาขา มีหนาที่ แตไมมีอํานาจ 

 การจัด ปภ.สาขา ไมสอดคลองกับขนาดอําเภอและระยะทางที่จะเดินทาง

ไปในพ้ืนท่ี หากมีเหตุดวนหรือฉุกเฉินจะประสบปญหาเปนอยางมาก ไปไมทันการณ 

เชน ปภ.สาขาเวียงปาเปา ระยะทางจากที่ตั้งของสํานักงานไปยังอําเภอที่ไกลที่สุด 

218 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ปภ.สาขาเวียงปาเปา มีพื้นที่

ตองเดินทางออมมากเกินไป เชน อ.เวียงปาเปา ไป อ.ปาแดด ใชเวลาประมาณ 

200 กิโลเมตร ถึงแมจะเปนถนนทางหลวง 

 ตองรับผิดชอบดูแลหลายตําบล หลายหมูบาน มีอํานาจหนาที่ยังไมเต็มที่ 

ในการเขาถึง ชวยเหลือ สั่งการ ในอําเภอ ไมคอยมีน้ําหนัก อาศัยนายอําเภอ 

ปลัดอําเภอ ไปเปนตัวเชื่อมและสั่งการ 

 การปฏิบัติงานในพ้ืนที่คอนขางกวางและหลายอําเภอ บางสาขามีอําเภอ

รับผิดชอบนอย แตระยะการเดินทางคอนขางไกล 

 เม่ือเกิดภัยในพ้ืนที่จะดูแลไดเต็มที่ในกรณีที่ ปภ.สาขา อยูในพื้นทีน่ั้น แตถาเกิดภัย

ในพ้ืนทีต่างอําเภอ เชน อุบัติเหตุทางถนน มีรถกูภัย 1 คัน หากไป อ.ปาแดด 

ระยะทาง 130 กิโลเมตร รวมไป-กลับ 260 กิโลเมตร 

 พ้ืนที่รับผิดชอบ กรณี ปภ.สาขาเวียงปาเปา รับผิดชอบอําเภอ 5 แหง การเดินทาง

ตองวนไปวนมา ถนนทะลุกันไมได อ.เวียงปาเปา มา อ.ปาแดด ทะลุมาทาง อ.พาน 

ไมได ตองวนกลับมาทาง อ.แมสรวย หรือ อ.แมลาว ซึ่งระยะทางคอนขางไกล 

- ขอเสนอแนะ  ตองการ ปภ.สาขา เพ่ิมเพราะสภาพพื้นท่ีแตละอําเภอมีความหางไกล  

 ปรบัพื้นที่รับผิดชอบของแตละสาขาใหม ควรมี 3 สาขาจึงจะเหมาะสมและ

ทํางานไดเต็มที่ แตตองจัดรูปใหม 

 การต้ัง ปภ.สาขา ควรเปนศูนยกลางมากกวา ดูแลอําเภอท่ีอยูตรงกลางและ

สามารถเชื่อมโยงไปแตละอําเภอไดในระยะใกล แต ปภ.สาขาเวียงปาเปา 

กลับอยูปลายทางติดกับจังหวัดเชียงใหม 

 ควรมี ปภ.สาขา ทุกจังหวัด เพราะไมมีจังหวัดใดไมมีภัย เชน งานเครือขาย 

งานทางถนน มีทุกวัน และภัยที่มีตามฤดูกาล กรณีจังหวัดพะเยามีภัยทุกวัน

ในแตละโซนของจังหวัดภัยแตกตางกันไป แมวามี อปท. แตไมไดจับประเดน็

เหลานี้ มีอํานาจหนาที่แต อปท. ตองมีขอซักถามอยูตลอด 
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(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน  งานหลักคือ การสรางเครือขายระหวาง ปภ.สาขา กับอําเภอและ อปท. ที่อยูใน

การดูแลรับผิดชอบ รวมถึงสวนราชการ 

 การใหความชวยเหลือและการเฝาระวังปองกัน 

 ใชอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ผาน ปภ.จังหวัด เพ่ือสั่งการลงมา 

 การสํารวจพื้นที่ภัย 

 ภารกิจหลักคือ การประชุม ก.ช.ภ.อ. เปนกรรมการชวยเหลือระดับอําเภอ 

รวมสํารวจและรวมพิจารณาใหการชวยเหลือใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ  

 หมุนเวียนบุคลากรเขารวมประชุม เชน ประชุมหัวหนาสวนราชการ กํานัน

ผูใหญบาน ประชุม ก.ช.ภ.อ. 

 ในอดีตแจกของเพียงอยางเดียว แตปจจุบันทํางานลดความเสี่ยง งานวิชาการ

เริ่มมากข้ึน งานโครงสราง งานอบรม ไมใชการรอภัยแลวไปประชุม มีเน้ืองาน

ที่สามารถไปถึงอําเภอได  

 กอนเกิดเหตุ ทําหนาที่เตรียมพื้นท่ีใหความรู ในขณะที่มีเหตุก็เปนที่ปรึกษาดวย 

หากเรื่องบานปลายจะเปนหนวยที่ขอกําลังพลสนับสนุนและใหคาํปรึกษา

เก่ียวกับเคร่ืองจักรท่ีมี เพราะรูวาศูนย ปภ.เขตมีอะไรบาง ขณะเดียวกันใหขอมูล

ศูนย ปภ.เขต ที่สามารถสอบถามสาขาได 

 เหมือนงานของประชาสงเคราะหอําเภอในอดีต แตเปนมิติสาธารณภัย ซึ่งเดิมที

กรมประชาสงเคราะหก็ดูแลเร่ืองเหลานี้ดวย 

 นโยบายของหัวหนาสํานักงาน ปภ.สาขาเวียงปาเปา พยายามเขาประชุมทุกอําเภอ

เพื่อทําใหทุกคนรูวามี ปภ.สาขา อยู แตชวยใหคําแนะนําไดอยางเดียว 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 การทําหนังสือของ ปภ.สาขา ไป ปภ.จังหวัด เพื่อให ปภ.จังหวัด ทําหนังสือไปถึง

ผูวาฯ ตองรอผูวาฯ สั่งไปยังนายอําเภอ และตองใชเวลากวาท่ีนายอําเภอจะสั่งการ

ไปท่ี อปท.  

 ปภ.สาขา เปนกรรมการใน ก.ช.ภ.อ. เทานั้น ไมไดเปนเลขาฯ ทําใหไมเบ็ดเสร็จ 

เชน การกําหนดวันประชุมที่ตองรอ 

 การประชุมระดับอําเภอ ตองรบัผิดชอบหลายอําเภอ และแตละอําเภอ 

มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะตัวนายอําเภอ 

 การเขาพ้ืนท่ีเปรียบเทียบกับอําเภอที่มี ปภ.สาขา กับอําเภอที่ไมมี ปภ.สาขา 

เห็นภาพชัดเจนในกิจกรรมที่เปนทางการ เชน การประชุมประจําเดือนหัวหนา

สวนราชการในระดับอําเภอ อําเภอท่ีไมมี ปภ.สาขา และ ปภ.จังหวัด ไมไดลงไป
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ประชุมรวม ผูบริหารระดับกรมมีนโยบายมาตลอดวาควรจะเขารวมในทุกโอกาส

ในการประชุมหัวหนาสวนระดับอําเภอ 

 แตละพ้ืนที่มีปญหาแตกตางกัน เวลาเกิดเหตุสาธารณภัยที่จะออกพื้นที่กอนคือ 

อําเภอ ดวยขอจํากัดของ ปภ.สาขา ที่ตองดูแลหลายอําเภอ จึงไปถึงทีหลัง  

 ภาพแรกท่ีมาทํางานใน ปภ.สาขา คิดวาจะเปนการแบงเบาภาระฝายปองกันของ

อําเภอไดบาง แตเมื่อปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง การจัดการสาธารณภัยในปจจุบัน 

มีรายละเอียดยิบยอยมากกวาในอดีต เปนอํานาจการจัดการสาธารณภัยของ

นายอําเภอโดยตรง ผูปฏิบัติจริงคือ ปลัดอําเภอฝายความมั่นคง 

 การไมขึ้นตรงตอนายอําเภอ สงผลตอการสั่งการหรือการสั่งใชของนายอําเภอตอ 

ปภ.สาขา บางกรณี ปภ.สาขา ปฏิบัติหลายอําเภอหรือบางคําสั่งไมเปนไปตาม

กรอบกฎหมาย ทาง ปภ.สาขา คอนขางลําบากใจในบางคําสั่ง 

 การเสนอเร่ืองตอนายอําเภอจาก ปภ.สาขา ขึ้นไป บาง ปภ.สาขา เสนอรปูแบบ

ไดไมเต็มท่ี ตองขอประสานทางออมผานชองทางของ อปท. และปลัดอําเภอ 

ฝายความมั่นคง ใชหลากหลายรูปแบบที่จะประสานใหได  

 ปภ.สาขา บางสาขาถูกกลืนกินวาไปทํางานแทนปลัดอําเภอฝายความม่ันคง  

แตการทํางานจริงในเชิงสั่งการและอํานาจเปนของปลัดอําเภอฝายความม่ันคง

โดยตรงอยูแลว ปภ.สาขา จะสั่งการกํานันผูใหญบานตอไมได ไมเหมาะสม 

- ขอเสนอแนะ  ถามีความรูในเรื่องตาง ๆ สามารถไปชวยเหลือทองถ่ินในการอบรมใหความรูได 

เชน เร่ือง CBDRM รวมถึงการฝกซอมแผน แตให อปท. เปนผูเขียนโครงการ

และจัดทํางบประมาณ  

 ควรตัดอํานาจสวนหนึ่งของปลัดอําเภอฝายความมั่นคงมาให 

 ควรกําหนดแผนงานเพ่ิมเติมในเร่ืองการลดความเสี่ยง ตองคิดงานใหเหมือนกัน 

การจัดกิจกรรมรับนโยบายไปทํา ตองมีเครือขายกูชีพกูภัย อาสาสมัคร 

 เพิ่มอํานาจ ก.ช.ภ.อ. ให ปภ.สาขา 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน บุคลากร 

 ตําแหนงหัวหนา ปภ.สาขา เปนตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ หัวหนาฝาย 

เปนระดับชํานาญการ และระดับปฏิบัติการเปนลูกนองอยางละ 1 คน พนักงาน

ราชการอีก 2 คน รวมแลวมี 7 คน ตามกรอบอัตรากําลัง 

 บุคลากรที่มาจากสายงานชางเดิม เชน มาจาก รพช. เมื่อเขาประชุม ก.ช.ภ.อ. 

จะไดเปรียบ 2 เรื่อง เพราะมีความรูเรื่องระเบียบและวิชาชาง ซึ่งเจาหนาที่ 
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ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน อปท. ไมมีความรูเหลาน้ี 

 การประชุมหัวหนาสวนระดับอําเภอ เนื่องจากไมสามารถไปประชุมพรอมกัน 

ทุกอําเภอได เลือกในวาระที่จะตองใชดุลยพินิจรวม 

งบประมาณ 

 เดิมทไีตรมาสแรกประมาณ 30,000 บาท ที่ผานมาไดไตรมาสละ 50,000 บาท 

เฉลี่ยประมาณปละ 100,000 กวาบาท 

ยานพาหนะ 

 มีทรัพยากรสําหรับการกูภัยเปนรถ 2-3 คัน เปนรถกูภัยขนาดเล็ก รถปคอัพ 

 ปภ.สาขา มีรถใหดูแล 2 คัน หัวหนากับลูกนองขับรถคนละคัน เมื่อเกิดภัย 

ก็สามารถไปคนละอําเภอได 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

บุคลากร 

 กรณี ปภ.สาขา ขาราชการ 2 ตองหมุนเวียนกันไปประชุมในอําเภอที่รับผิดชอบ  

และการขับเคลื่อนนโยบายทําไดไมเต็มท่ี 

 ปภ.สาขาเชียงของ การประชุมกํานันผูใหญบานในทุกอําเภอพรอมกันทั้ง 6 อําเภอ 

ในทุกวันท่ี 2 ของเดือน เชิญมาแลวไมสามารถไปรวมทั้งหมดได สมมติวามี

ขาราชการ 4 คน เฉลี่ยไปคนละอําเภอก็ยังไมครบท้ัง 6 อําเภอ 

 ปภ.สาขาเชียงของ มีหัวหนางานภายในคือ หัวหนาฝายปองกันสาธารณภัย  

และหัวหนาฝายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย แตขณะนี้ภารกิจของหัวหนา

ทั้งสองฝายรับผิดชอบโดยขาราชการ 1 คน ซึ่งตองทํางานท้ังงานปฏิบัติการและ

งานสํานักงาน  

 ปภ.สาขา มีบุคลากรนอย งานจึงไปตกอยูท่ีปลัดอําเภอฝายความมั่นคง เก่ียวกับ

งานสาธารณภัย การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําของประชาชน 

 คนนอย หากเกิดกรณีน้ําทวมหลาก มีประชุม ก.ช.ภ.อ. โดยเฉพาะขาราชการ 

ก็จะไปประชุมไดไมทันและท่ัวถึง เพราะไมสามารถใหลูกจางหรือพนักงาน

ราชการไปประชุมแทนได 

 การประชุมหัวหนาสวนในระดับอําเภอจัดข้ึนพรอมกัน ทําใหบุคลากรไมสามารถ

ไปรวมทั้งหมดได 

 ไมมีเจาหนาที่ทางการเงิน มีปญหาในการเบิกจายงบประมาณ ตองสงเรื่องไปที่ 

ปภ.จังหวัด เพ่ือเปนหนวยเบิกจาย 

 ปภ.สาขาบางแหง อัตรากําลังท่ีมีอยูไมตรงกับกรอบอัตรากําลังท่ีวางไว 
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 ไมไดมีอัตราเพ่ิมข้ึน เพียงแตมีตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษที่เปนหัวหนา 

เจาหนาท่ีที่เขามาใหมยังถือวานอย เพราะยังเปนคนเดิมและเปนคนในพ้ืนที่ 

ที่เคยทํางาน 

 เมื่อมีงาน ทาง อปท. ที่ตองอาศัย ปภ.สาขา ในเรื่องวิชาการ การอบรม ซึ่งปญหา

สวนหนึ่ง ปภ.สาขา ไมสามารถตอบสนองไดเต็มท่ี เพราะคนท่ีมายังไมตรงกับ

ตําแหนงที่กรอบที่วางไว 

 ปภ.สาขา บางสาขา บุคลากรภายในยังขาดความรูความสามารถเก่ียวกับ 

สาธารณภัยในเชิงลึก โดยเฉพาะการจัดการสาธารณภัย ซึ่งตองใหคําแนะนํากับ 

อปท. และอําเภอ เปนที่พ่ึงไดเฉพาะในบางเร่ือง  

 ความรูความสามารถหรือวิชาเฉพาะที่ตองใชปฏิบัติงานตามกรอบที่กรมใหมา 

สวนใหญไมตรงตามนั้น ตองขวนขวาย ศึกษาคนควากันเอง 

 บุคลากรอาจจะไมไดขาดแคลน แตเพราะพื้นที่ไมนาไปอยู ไมมีคนอยากไป 

หรอืไมใชคนในภูมลิําเนา ภัยไมตางกันในแตละพื้นท่ี 

 บุคลากรมีศกัยภาพ ความสามารถ ความอึดในการทํางานพ้ืนท่ีตางกัน ปภ.สาขา 

บางสาขาคนนอย แตทํางานไดมีประสิทธิภาพ  

 มีอัตรากําลัง แตไมไดคนมาทําหนาท่ีในแตละงาน 

 กรอบอตัรากําลังท่ีกําหนดไว ประกอบดวย หัวหนา ปภ.สาขา 1 คน มี 2 ฝาย 

คือ ฝายปองกันและฝายปฏิบัติการ กรอบอัตรากําลัง 7 คน แตบางคนยังทํางาน

อยูท่ีกรมสวนกลาง  

 กรอบอัตรากําลัง 7 คน แตการปฏิบัติงานจรงิในพ้ืนท่ี ไมไดตามกรอบ

อัตรากําลัง สงผลตอการสนับสนุนภารกิจในพ้ืนท่ี ไมสามารถใหคําแนะนําได 

และไมตรงกับฝายปองกันและฝายปฏิบัติการที่มีโครงสรางอยู 

  ปภ.สาขา บางสาขา รับผิดชอบพื้นที่ที่มีภัยเกิดขึ้นนอยกวา ในขณะท่ีพื้นที่ทาง

ภาคเหนือมีภัยที่หลากหลาย ทางภาคใตอาจจะเจอภัยเพียงวาตภัยและอุทกภัย  

 การจัดสรรบุคลากรไมสมดุลกับพื้นที่ที่มีภัยแตกตางกัน 

 ที่ผานมาจะจัดสรรบุคลากรตามความถี่ของภัย พื้นที่เสี่ยงภัย และความหางไกล

ของพ้ืนที่  

 บุคลากรอยากยาย แตไมมีคนมาเปลี่ยน  

 บางคนลาออกไปแลว แตไมมีบุคลากรมาทดแทน ในขณะท่ีมีงานจํานวนมาก  

ทั้งงานสนับสนุน และงานวิชาการ 

 การลงพื้นท่ีใหความชวยเหลือเพียงคนเดียวไมสามารถทําอะไรไดนัก 



- 84 - 

ประเด็น ความคิดเห็น 

งบประมาณ 

 งบประมาณตั้งแต พ.ศ. 2556 ใหจังหวัดละ 20 ลานบาท ซึ่งไมเพียงพอตอ 

ความตองการของประชาชนทั้ง 16 จังหวัด เชน อ.ปาแดด มีภัยแลงทุกป 

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรปละไมเกิน 300,000 บาท จึงไมเพียงพอ 

วัสดุอุปกรณ 

 วัสดุอุปกรณมีนอย หากเกิดอุทกภัยในพื้นที่อําเภอ 4 แหง พรอมกัน ปภ.สาขา

เวียงปาเปา ไมสามารถไปดูแลทั่วถึงได 

- ขอเสนอแนะ  ควรมีขาราชการที่สามารถหมุนเวียนทําหนาที่ เชน การประชุมที่จัดวันเดียว  

แตดวยพื้นที่รับผิดชอบหลายอําเภอ และไมเหมาะสมหากใหพนักงานราชการ

หรอืลูกจางไปประชุมแทน 

 ขาราชการควรมีอยางนอย 3 คน ระดับใดก็ได เพ่ือแกปญหาการประชุม 

ระดบัหัวหนาสวนในอําเภอตาง ๆ 

 ควรวิเคราะหวาสาเหตุมาจากการขาดบุคลากรหรือเกลี่ยบุคลากรไมได 

 เรื่องความสามารถในแตละตําแหนง คนท่ีอยูสาขาตองครบเครื่อง บางวัน 

ตองไปใหความรูของเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. 

 ควรมีการเสริมความรูใหกับบุคลากรภายในสาขา 

 ตองหาความรูเพ่ิมเติม เชน ระเบียบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ กรณีไปตอบคําถาม

เก่ียวกับระเบียบกฎหมายในความรับผิดชอบของสาํนักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นจังหวัดใหกับ อปท. 

 ควรพิจารณาจากในระดับจังหวัดวาเอียงไปทางไหน เพ่ือใหไดตําแหนงท่ีตรงกับ

ความจําเปนในพื้นที่ เพราะแตละพ้ืนที่อาจมีเรื่องที่จําเปนไมตรงกัน 

 บุคลากรของกรม ปภ. มีสาขาวิชาชีพที่หลากหลายถือวาดี แตไมไดสรางเสนทาง

อาชีพใหสั่งสมอยูในสายสาธารณภัย เพราะมีบุคลากรท่ีมาจากประชาสงเคราะห 

รพช. เดิม แตไมเกงเรื่องฟนฟู จะถนัดเร่ืองโครงสราง สามารถใหคําแนะนําเร่ือง

สาธารณภัยเมื่อเกิดเร่ืองอันตรายเก่ียวกับโครงสราง แตตองสั่งสมสายงานโยธาฯ

ตอในเร่ืองสาธารณภัยใหได ตองปรับโครงสรางใหญ 

 การอบรม การสรางเครือขายควรไปเปนทีม 

 บุคลากรมีความจําเปนสําหรับพ้ืนที่ที่มีอําเภอคอนขางมาก เชน ปภ.สาขาเชียงของ

มี 6 อําเภอ เมื่อเกิดภัยในจังหวัดเชียงรายสวนใหญจะเกิดพรอมกัน โดยเฉพาะ

ฤดูฝน มีทั้งอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถลมในหลายพ้ืนท่ีในระยะเวลาใกลเคียงกัน 

 อาจจัดสรรงบประมาณแบบเดิม 50 ลานบาท ตอจังหวัด 
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(4) การประสานงานในระดับพ้ืนที่ 

- สภาพปจจุบัน  รวมประชุมในระดับอําเภอที่รับผิดชอบ โดยรับมอบหมายภารกิจจาก ปภ.จังหวัด 

 การสรางเครือขายระหวางสวนราชการ อําเภอ ทองถ่ินในพื้นที่ท่ีสาขาดูแล

รับผิดชอบ 

 เมื่อจังหวัดมีการแจงเตือนเร่ืองตาง ๆ ปภ.สาขา มีหนาที่กําชับ อปท. ตาง ๆ 

เพราะ ปภ.สาขา ไดประชุมรวมกันกับทางอําเภอ สวนราชการ กํานัน ผูใหญบาน 

 การเขารวมประชุมตาง ๆ รวมเปนกรรมการในฐานะตัวแทนของ ปภ.จังหวัด 

 การเขารวมกิจกรรมกับทางอําเภอ เชน อําเภอเคลื่อนที่ หรือกิจกรรมตาง ๆ  

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ 

 ปภ.สาขา เปนเพียงผูประสานงานกรณีลงพื้นที่ ประสานงานระหวาง อปท. 

อําเภอ และจังหวัด เพื่อชวยเหลือ 

 การทํางานกับอําเภอเปนลักษณะการประสานเสริมจากขอสั่งการหรือคําสั่ง 

จากจังหวัดลงไปอําเภอโดยตรง  

 การเชื่อมระหวาง ปภ.สาขา กับอําเภอ ในระดับปฏิบัติการจะเปนการสราง

ความสัมพันธในระดับปฏิบัติการดวยกันเพื่อไปสูปลัดปองกัน ในกรณีระดับ

นายอําเภอเปนหนาท่ีของหัวหนา ปภ.สาขา 

 หนาที่พยายามดึงเครือขายมาใหไดทั้ง อปท. อําเภอที่ประสานงานอยู เพื่อใหมา

รวมกับ ปภ.สาขา ใหได 

 การเชื่อมระหวาง ปภ.สาขา กับ อปท. ผานเจาหนาที่ปองกันฯ ของ อปท. 

ดวยการสรางความสนิทสนมคุนเคยกันใหได เพ่ือไปสูผูบริหาร อปท. 

 มีการทําปฏิทินการฝกซอมระดับพื้นฐาน เร่ิมตนเจาหนาที่ปองกันฯ ของแตละ 

อปท. เพ่ือเปนฐานกอน ยังไมไดทําในระดับอําเภอ เพ่ือดูผลตอบรับ 

 หาก อปท. มีความสงสัยเร่ืองระเบียบกฎหมาย บางครั้ง สถ.จังหวัด ไมวาง  

จะเชิญ บุคลากรของ ปภ. ไปอธิบายเร่ืองระเบียบ เชน ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนฯ 

 ปภ.สาขา สนับสนุนการอบรมใหความรูแก อปท. อยูแลว สามารถชวยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่ได จึงเริ่มปลอยใหเปนหนาที่ของ อปท. ทํามากขึ้น 

 CBDRM ชวงแรก ปภ.สาขา สอน อปท. ปจจุบันนําเครือขายมาชวยสอนดวย 

เชน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และกําลังประสานกับ กอ.รมน. 

 ปภ.สาขา เปนมือประสานเทานั้น เปนหนวยกระตุน อปท. ตองแจงอําเภอวาที่ไหน

มีอุปกรณ เครื่องมือ ความรู ใหคําแนะนําแกนายอําเภอ 
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 ปภ.สาขา ชวยทําใหคนรูจักกรม ปภ. มากขึ้น เพราะเขาถึงพื้นท่ีไดเร็ว 

 การทํางานแผน กรม ปภ. จะมีงบประมาณการทําแผนปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยระดับ อปท. มีการทํารวมกันทั้งอําเภอและ อปท. 

 การประสานกับศูนย ปภ.เขต ลงมาในพ้ืนที่ และชวยทําความเขาใจวาเพราะเหตุใด

จึงตองใชอุปกรณและเคร่ืองมือจากศูนย ปภ.เขต ในพ้ืนท่ีเสี่ยง รวมถึงหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของเขามาชวยปฏิบัติงานตามคูมือ เชน ICP  

 ทํางานกับ อปท. ปลัดอําเภอฝายความมั่นคง และจังหวัด ในขณะเดียวกันก็จะตอง

รองรับกับสวนกลางคือ ศูนย ปภ.เขต ตองทํางานสอดประสานทั้งหมด 

 บางครั้งตองไปทํางานในระดัยพื้นที่ เชน เม่ือมีน้ําทวมขัง อปท. กําลังสูบน้ํา  

แตทอมีขนาดไมพอดี จะตองขอใชจากศูนย ปภ.เขต 

 ดานการจัดทําแผน การเบิกจาย การฝก อปพร.  

 การใชเครือขายวิทยุสื่อสาร 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 สภาพความคลุมเครือในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่เก่ียวกับการทําความเขาใจกับ

สวนราชการอ่ืนที่ในอําเภอและ ปภ.สาขา ความเขาใจของ อปท. ฝายปกครอง 

กํานันผูใหญบาน หรือสวนราชการที่อยูในระดับอําเภอเดียวกัน ในชวงแรก ปภ.สาขา 

ทํางานใหกับนายอําเภอโดยตรง ยังไมเขาใจชัดเจนวา ปภ.สาขา อยูภายใต 

การควบคุมดูแลและการสั่งการของ ปภ.จังหวัด แตเม่ือมีภารกิจสาธารณภัย 

ในพ้ืนท่ีอําเภอในรูปแบบที่เปนทางการคือ หนังสือจากผูวาฯ มาที่อําเภอ  

ซึ่งดําเนินการโดย ปภ.จังหวัด แตใชอํานาจของผูวาฯ ลงนามใหนายอําเภอ 

ทําโดยตรง บางครั้งก็ไมไดรบัเร่ืองท่ีสงมาท่ีอําเภอ 

 นายอําเภอไมสามารถสั่งการได 

 การประสานงานเปนหลัก ไมสามารถสั่งการใครได ตองขอความรวมมือ  

 การเชื่อมประสานกับหนวยงานระดับทองถ่ินและอําเภอ มีขอจํากัดกรณี

บุคลากรของหนวยงานเหลานั้นมีการโยกยายบอยครั้ง เชน ปลัดอําเภอ  

แตสามารถสรางความสนิทสนมไดดีกวาคือ เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการท่ีทํางาน

รวมกันมาหลายป มีผลัดเปลี่ยนกันบาง เชน เจาหนาที่ปองกันฯ ของ อปท.  

ยายไปตางอําเภอ ตองใชระยะเวลาในการสรางความสนิทสนม เพราะ อปท. 

บางแหง ในปหนึ่ง ๆ ไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวของ จําเปนตองหาโอกาสอื่น ในทางปฏิบัติ

จะใชวิธีการนี้เปนสวนมาก 
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 การประสานกับอําเภอในความรับผิดชอบใชหนังสือท่ีผูวาฯ เปนคนลงนาม 

ตองทําบันทึกจาก ปภ.สาขา มา ปภ.จังหวัด กวาที่หนังสือจะถึง อปท. ตองผาน

หลายขั้นตอนและระยะเวลานาน ทั้งที่ ปภ.สาขา อยูในพ้ืนท่ีทองถ่ินนั้น 

 ไมมีอํานาจไปสั่งการ อปท. ได เพราะไมมีอํานาจใหไว 

 ปญหาการประสานงานกับ อปท. ที่ตองผานความชวยเหลือจากนายอําเภอคือ 

ขาดตัวเชื่อมระหวางกัน 

 บางกรณีการออกหนังสือถึง อปท. ตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวดวย 

 CBDRM สวนใหญ บุคลากรของ ปภ. ทําหนาท่ีสอนเอง เพราะไมมีใครสอน  

หาคนสอนไดยาก 

 ปญหาการสรางความเขมแข็งของ อปท. ใหตอเน่ือง แตยังไมมีความชัดเจน 

ในระดับกรมเก่ียวกับงบประมาณดานภัยพิบัติ 

- ขอเสนอแนะ 

 

 ตองสามารถประสานงานกับ อปท. และอําเภอที่รับผิดชอบ จึงจะทํางานได 

 การทํางานกับ อปท. ตองผานนายอําเภอ แตบางเร่ืองก็สามารถทําหนังสือถึง 

อปท. ได เชน ขอเขาพ้ืนท่ี ประสานงานทําโครงการกิจกรรม ขึ้นอยูกับรปูแบบ

การทํางานของแตละ ปภ.สาขา เพื่อความคลองตัวในบางภารกิจไมจําเปนตอง

ผานนายอําเภอ 

 ปภ.สาขา ควรแจงใหนายอําเภอทราบ เปนการขออนุมัติหรืออนุญาตนายอําเภอ

เพื่อทํางาน เสมือนเปนสวนราชการในระดับอําเภอ เปนการประสานงาน บูรณาการ

การทํางานเพ่ือแกไขปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี  

 บางครั้งไมจําเปนตองทําหนังสือเต็มรูปแบบถึงนายอําเภอวาเปนผูอํานวยการ

อําเภอ เพื่อขอความชวยเหลือและประสานงาน เพราะนายอําเภอไมไดมีอยูใน

กองอํานวยการสถานการณฉุกเฉินเทานั้น 

 ควรมีชองทางในการประสานงานไดโดยตรงระหวาง ปภ.สาขา กับ อปท. ที่ไดรับ

การยอมรับและใหความรวมมือดวย 

 การมีความสัมพันธเปนเครือขาย ชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีความสัมพันธสวนตัว  

มาชวยการทํางานกับ อปท. 

 ควรออกหนังสือจากนายอําเภอสั่งการ อปท. ไดเลย โดยไมตองสงไปที่

กระบวนการของจังหวัดกอนที่จะมาถึงนายอําเภอแลวสั่งตอไปที่ อปท. 

 ควรมอบอํานาจการทําหนังสือถึงทองถ่ินใหกับ ปภ.สาขา 

 

 



- 88 - 

ประเด็น ความคิดเห็น 

 โครงการตาง ๆ สามารถเปนตัวเชื่อมระหวางหนวยงานระดับตาง ๆ ได  

ท่ีเชิญทั้งอปท. อําเภอ และเครือขาย ไดทํากิจกรรมดวยกันบอยคร้ัง ถามี

งบประมาณมาสนับสนุนโครงการในลักษณะนี้ก็จะทําใหเกิดการเชื่อมประสาน

ระหวางหนวยงานในพื้นที่ 

 การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ อปท. จะสงผลกิจกรรมระหวางกัน เชน การฝกอบรม 

 

 

4.1.4.3 ขอเสนอแนะในการสรางกลไกบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) การจัดตั้งเปน ปภ. อําเภอ 

- รูปแบบ  ควรมีอัตรากําลังตามขนาดของอําเภอนั้น ๆ 

 มีอัตรากําลังใกลเคียงกับที่ทําการปกครองอําเภอนั้น ๆ 

 อัตรากําลังกรณีใหมี ปภ.อําเภอ ควรตามขนาดของอําเภอนั้น ๆ 

 เพิ่มบุคลากร เคร่ืองมือ งบประมาณ 

 ควรมีการจางลูกจางเพ่ิมหากมีการจัดตั้งข้ึนในแตละอําเภอ และเปนผูประสาน

โดยตรง การขอใชเคร่ืองไมเคร่ืองมือตาง ๆ เพ่ือลดชองวาง 

 บุคลากรไมจําเปนตองมีมาก เพราะหลายหนวยที่อยูในระดับอําเภอ บางหนวยมี 

2-3 คน คนหนึ่งชวยเหลืองานธุรการ อีกคนหนึ่งชวยการประสานงาน จะทําให

คลองตัวเพ่ิมมากขึ้น 

 ทําหนาที่เปนเลขานุการของนายอําเภอใน ก.ช.ภ.อ. เชนเดียวกับ ปภ.จังหวัด  

ท่ีเปนเลขานุการ ก.ช.ภ.จ. 

 ใหอํานาจเรื่องภัยมาทั้งหมด ตั้งแตการสํารวจ จัดประชุม รับผิดชอบทุกเร่ือง

ท่ีเก่ียวของ จะทําใหการประชุม ก.ช.ภ.อ. ตัดสินใจไดรวดเร็วขึ้น 

 ภารกิจหลักดานสาธารณภัยในระดับอําเภอควรมาอยูที่ ปภ.อําเภอ โดยให

นายอําเภอปรับบทบาทเปนหนวยสนับสนุนแทน เพ่ือใหเปนเอกภาพและทํางาน

ไดเตม็ที่ และชวยลดภาระงานของปลัดอําเภอซึ่งมีภารกิจมากอยูแลว  

เชน 7 วันอันตราย 

 รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยทางถนนเปนภารกิจแรก 

 เปนตัวประสานงานกลาง เหมือนโซขอกลาง เพราะปจจุบันไมมีตัวเชื่อมนี้ 

ในกระบวนการในการชวยเหลือ  
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 ปภ.อําเภอ ทําหนาที่ประสาน เชน กรณีเกิดอุทกภัยพรอมกันหลายอําเภอ 

 ให ปภ.อําเภอ ขึ้นตรงกับนายอําเภอ เพื่อใหการสั่งการไดในระดับอําเภอ 

 ภารกิจของอําเภอมีหลายสวน เชน งานดานการจัดการสาธารณภัย ทํามาตั้งแต

ยังไมมี ปภ. ระเบียบขอบังคับยังไมมากเทาปจจุบัน มีงานดานความมั่นคง ยาเสพติด 

งานนโยบาย งานดูแลตําบล และงานอ่ืน ๆ หากจะมีการแบงเบาภาระของ

นายอําเภอ ควรตัดงานดานการจัดการสาธารณภัยออกมาให ปภ. หากมี ปภ.อําเภอ 

จะไดรับผิดชอบงานดานนี้โดยตรง 

 เรื่องกฎหมายจะตามมาดวยหากมีการจัดต้ัง ปภ.อําเภอ 

 เปนตัวเชื่อมดานขอกฎหมาย แนวทางการชวยเหลือใหกับ อปท. 

 สามารถประสานไดทุกอยาง เชน ใหความชวยเหลือ อปท. เร่ืองกฎระเบียบ  

ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบเรื่องการชวยเหลือสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

 กรณี อปท. มีเคร่ืองมืออุปกรณไมเพียงพอ หรือทางอําเภอระดมกําลังมาแลวยังขาด 

หรือการประสานกับจังหวัด 

 ศูนยกลางในการประสานเครื่องจักรท่ีมาใชในพ้ืนท่ี เชน เครื่องจักรขนาดใหญ 

ปภ.อําเภอ สามารถชวยประสานได สวนเครื่องจักรขนาดเล็ก อปท. สามารถ

ดําเนนิการเองได 

 กระบวนการปองกันภัย ใหความรู อบรม หาวิธีการปองกันถาภัยเกิด ไมใชกูชีพ

อยางเดียว จึงจําเปนตองมีคนของ ปภ. มาอยูในพ้ืนที่ดวย เชน 7 วันอันตราย

ในจังหวัดเชียงรายมีการตั้งเปาหมายลดจํานวนผูเสียชีวิต ปภ. ตองเขามาเปน

หนวยหลักรวมดวยในเร่ืองวิธีการปองกัน จึงอยากใหมี ปภ.อําเภอ ผูเชี่ยวชาญ 

นักวิชาการ อบรมใหความรูการใชรถใชถนน ตลอดจนการตั้งดาน จุดเสี่ยงของ

แตละหมูบาน ดังที่มีโครงการ 1 หมูบาน 1 ดานตรวจ ทําอยางไรให 1 ดานตรวจ

มีความรูความสามารถ ประชาสัมพันธหรือแกสถานการณในจุดเสี่ยงแตละจุด

ในแตละหมูบาน จึงอยากใหมี ปภ.อําเภอ ประจําอยูในแตละอําเภอ ไมใชกูภัย

อยางเดียว แตมีเพ่ือไปใหความรูในการปองกันดวย 

- ขอจํากัด  อํานาจหนาที่เปนของนายอําเภอตามกฎหมาย ขาดเจาภาพหลักเฉพาะเร่ือง 

 ปจจุบันงาน ปภ. เหมือนฝากไวกับปลัดอําเภอฝายความมั่นคง อํานาจหนาที่ 

 ตามกฎหมายเปนของนายอําเภอ ไมไดระบุวาเปนของปลัดอําเภอ แตนายอําเภอ

ตองใชคนท่ีใกลตัวที่สุด จึงเปนภาระของปลัดอําเภอฝายความมั่นคง เน่ืองจาก

รับผิดชอบกฎหมายในเรื่องสาธารณภัย 
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 บุคลากรที่มาทํางานในพื้นที่ไมมีความรูทางดานภัยนั้น ๆ มากอน แตตองเขาไป

จัดการภัยในพ้ืนที่ 

 หากไมมี ปภ.อําเภอ แตใชวิธีการจางลูกจางมาทํางานในอําเภอแทน ไมสามารถ

แกไขปญหาไดอยางสมบูรณ เพราะเปนการจางมาทํางานธุรการ ไปประชุมแทน

ไมได เพราะไมมีความนาเชื่อถือหรือมีประสบการณนอย สุดทายภาระจะตกอยูที่

ปลัดอําเภอเชนเดิม 

 หากไปอยูภายใตนายอําเภอ จะยังคงมีความเปนกลางอยูหรือไม 

 หากกลับไปประสานยังท่ี ปภ.จังหวัด เหมือนเดิม ก็จะไมมีประโยชน 

- ความเปน 

ไปได 

ควรมี ปภ.อําเภอ 

 การมี ปภ.อําเภอ สามารถดําเนินการเรื่องตาง ๆ แลวเสร็จไดท่ีอําเภอ และเปน 

ก.ช.ภ.อ. สามารถทําโครงการไดเอง ก็จะขับเคลื่อนงานในระดับอําเภอไดดีย่ิงขึ้น 

ความรับผิดชอบชัดเจน ซึ่งปจจุบันปลัดอําเภอฝายความม่ันคงเปนเลขาฯของ 

การประชุมดังกลาว แตกตางจากการประชุมระดับ ก.ช.ภ.จ. ซึ่งมี ปภ.จังหวัด  

ทําหนาที่เปนเลขาฯ 

 ปจจุบันปลัดอําเภอฝายความมั่นคงมีภาระงานจํานวนมาก หากรับผิดชอบงานทุกดาน

จะไมสามารถทํางานไดเต็มท่ี ควรมี ปภ.อําเภอ รับผิดชอบงานดานสาธารณภัย 

ทํางานเปนเอกเทศ จะสามารถทํางานไดดีขึ้น และลดความยุงยากในการทํางาน 

กรณีเกิดเหตุไมสามารถเดินทางไปในแตละอําเภอท่ีมีระยะหางกันไดทันการณ 

 ปภ.อําเภอ ควรทําหนาที่เฉพาะและเปนเลขานุการของนายอําเภอ โดยเฉพาะ

เรื่องภัยพิบัติ กลาวคือ กลุมงานความม่ันคงเปนหลัก อยากใหมีเจาภาพ

รับผิดชอบเรื่องสาธารณภัยโดยตรง เพ่ือความรวดเร็วในการชวยเหลือประชาชน

ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 เพื่อทําหนาที่ในระดับอําเภอ เนื่องจากภาระงานของนายอําเภอมีจํานวนมาก 

และบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานสาธารณภัยเปนปลัดอําเภอที่มีภาระงานจํานวน

มากอยูแลวเชนกัน และตองใหความสําคัญกับงานหลักกอน  

 อยากให ปภ.อําเภอ ทํางานรวมกันกับปลัดอําเภอ ปรึกษาปญหาระเบียบกฎหมาย 

เพราะปลัดอําเภอรับผิดชอบกฎหมายหลายเรื่อง อาจจะไมแมนยําทุกเรื่อง 

 หากมี ปภ.อําเภอ จะชวยทําหนาที่เฉพาะดานและเปนเลขานุการนายอําเภอ  

เพื่อประสานงานกับจังหวัด ทองท่ี และ อปท. ไดดียิ่งข้ึน  

 อุทกภัยที่เกิดขึ้น ถามี ปภ.สาขา หรือ ปภ.อําเภอ อยูในพื้นที่ จะสามารถลงพ้ืนที่

ไดเลย ไมตองผานรายงาน ก.ช.ภ.อ. ไมตองรอหลายขั้นตอนท่ียุงยาก 
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 ขอจํากัดของ อปท. คือ การเก่ียงการชวยเหลือ ติดเร่ืองระเบียบ ไมใชภารกิจ

หนาที่ ถามี ปภ.อําเภอ ในพ้ืนท่ีจะไดชวยกลั่นกรอง ชี้แนะ ระเบียบของ อปท.  

มีรายละเอียดมาก โดยเฉพาะการตรวจสอบของ สตง. เชน ไฟไหมบานหลังเดียว 

แตตีความไดวา ไมกระทบกับคนหมูมาก จึงไมสามารถใหความชวยเหลือได ทั้งที่

เดิมทีสามารถใหความชวยเหลือได  

 หากมี ปภ.อําเภอ จะทําใหงานรณรงคตาง ๆ สามารถทําได ชวยใหการสื่อสาร

มีความรวดเร็วมากขึ้นในระดับพื้นที่ สามารถปรากฏตัวไดเร็ว ทําใหประชาชน

เชื่อมั่นวา ปภ. มาแลว และการสงขาวสารกลับมาที่จังหวัดและกรมไดรวดเร็ว  

 ปภ.อําเภอ เปนตัวเชื่อมระหวาง อปท. หรือสนับสนุน อปท. คลายคลึงกับ 

ทองถ่ินอําเภอ ฉะนั้น หนาที่รับผิดชอบโดยตรงคือ การประสานงานกับ อปท. 

 การทําหนังสือสามารถสั่งการจากนายอําเภอลงไป อปท. ไดเลย หากเปน ปภ.สาขา

จะตองสงไปที่ ปภ.จังหวัด และผูวาฯ เพื่อรอสั่งตอถึงนายอําเภอและสั่งลงไปที่ 

อปท. หรือมอบใหเลยในเรื่องการออกหนังสือ 

 เมื่อเกิดเหตุก็สามารถแจงไปที่ ปภ.อําเภอ ได โดยไมตองไปที่ ปภ.จังหวัด  

ซึ่งไมสามารถลงทุกพื้นที่ได 

 ชองวางการบริหารราชการแผนดินของนายอําเภอ เปนผูบังคับบัญชาระดับ

อําเภอ โดยมีปลัดอําเภอเปนผูชวย แต ปภ. ไมมีผูชวยหลักที่จะชวยเหลือ

นายอําเภออยูในอําเภอ ทุกกระทรวง ทบวง กรม แตละอําเภอจะมีผูชวยเหลือ

นายอําเภอ ไมวาจะเปน เกษตร สาธารณสุข ประมง ปศุสัตว 

 ตัวอยางการประชุม ก.ช.ภ.อ. ในพ้ืนท่ี อ.พญาเม็งราย ไมมีประมงอําเภออยูในพ้ืนที่ 

ประมงสาขาอยูที่ อ.เวียงชัย และเม่ือวันที่ 19 กันยายน เกิดฝนตกหนัก มี

ผูใหญบานแจงมาทาง อปท. 2 แหง วาน้ําทวมบอปลา หมูบานแรกประมาณ 57 บอ 

อปท. ยืนยันวาไมทวม แตผูใหญบานยืนยันวาทวม แหงท่ี 2 อปท. บอกวาไมมี

เวลาไปสํารวจ ผูใหญบานสงไปหาประมงสาขาและสงใหอําเภอ จึงตั้งประชุม 

ก.ช.ภ.อ. วาเห็นควรชวยหรือไมชวย ถามี ปภ.อําเภอ จะชวยไปสํารวจหรือชวย

ปลัดอําเภอในการพิจารณาเรื่องน้ี นาจะมีประสิทธิภาพมากกวานี้ 

 สภาพพื้นที่สวนใหญของภาคเหนือเปนภูเขา มีสวนนอยท่ีเปนที่ราบ กรณี อ.พาน 

มีหมูบาน 234 แหง ตําบล 15 แหง เมื่อเกิดภัยขึ้น ทางอําเภอจะเขาถึงไมทัน  

ถาเกิดพรอมกันทั้ง 234 หมูบาน จะให อปท. เขาไปชวยเหลือเบ้ืองตน บางครั้ง 

อปท. มีความขัดแยงกับผูนําทองที่ สวนกรณีจังหวัดนาน อําเภอที่รับผิดชอบมี

หมูบาน 22 แหง การเดินทางจากอําเภอไปตําบลหนึ่งใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
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ดังน้ัน การต้ัง ปภ.อําเภอ จะเกิดผลดี ท้ังบุคลากร เคร่ืองจักร เพราะ อปท. บางแหง 

ไมมีเคร่ืองจักรที่จะอํานวยความสะดวก ตองขอไปทางจังหวัดเขามาชวยเหลือ  

ซึ่งใชระยะเวลานาน 

 รพช.อําเภอ ในอดีตมีลูกจางประจําเปนคนจัดการงานของหนวยงานในพื้นที่ 

ในการประสานตาง ๆ ตําแหนงคือ หมอดิน หมอชนบท ในความเปนจริงคอื

เจาหนาที่ของ รพช. มีอําเภอละ 1 คน และจะทําหนาที่ประสานอําเภอ อีกทั้ง

เปนคนในพื้นที่นั้น ทําใหไดโครงสรางและความสนิทสนมกับคนในพ้ืนที่ ปภ.อําเภอ 

จึงมีความจําเปนในกรณีพ้ืนท่ีอําเภอหางไกล 

 นายอําเภอใหความสําคัญกับงานดานความมั่นคง ยาเสพติดมากกวา จึงควรมี 

ปภ.อําเภอ เพ่ือมาทํางานสวนนี้ได 

 ปภ.อําเภอ สามารถชวยเหลืออําเภอและทําใหผูประสบภัยท่ีอยูในระดับพ้ืนท่ี

ติดตอไดงาย บางครั้งคนมาหาที่สํานักงานไมมีคนอยูเพราะลงไปในระดับพื้นที่

ท้ังหมด เชน ไปแบกเตนทหรืออุปกรณ ก็ตองไปกันทั้งสํานักงาน 

 เนื่องจากงานมีหลายมิติ เชน งานอาสาสมัคร งานกูชีพและกูภัยตองทําทุกวัน 

ในชวงที่ไมมีภัยก็ตองสรางเครือขาย อปพร. หนวยกูชีพและกูภัย การแพทย

ฉุกเฉิน ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนมีตั้งแตหมูบาน ตําบล อําเภอ 

นายอําเภอจะสนใจงานเหลานี้นอยกวา จึงควรมี ปภ.อําเภอ ทําหนาที่ดังกลาว 

 ปภ.สาขา อยูท่ีอําเภอ ไมแตกตางไปจากการมี ปภ.อําเภอ หลายหนวยงานจึง

เขาใจวา ปภ.สาขา คือ ปภ.อําเภอ 

 มี ปภ.อําเภอ ในพ้ืนท่ีแลวเกิดความคลองตัว จากผลการวิจัยของจุฬาฯ เก่ียวกับ

การจัดตั้ง ปภ.อําเภอ ท่ีจังหวัดนาน ประชาชนเห็นวา ปภ.อําเภอ มีประโยชน 

 เปนสวนที่ดีถามี ปภ.อําเภอใ นทุกอําเภอ แตไมสามารถดําเนินการไดในระยะสั้น ๆ 

 จะมีภาระหนาที่มาอยูอําเภออะไรบาง และจะชวย อปท. อะไรไดบาง จะสนับสนุน 

อปท. ไดอยางไรบาง เม่ือ อปท. ติดตอกับ ปภ.จังหวัด แลวเกิดปญหา ควรมี

ตัวเชื่อมที่เปนของอําเภอ  

 หากมี ปภ.อําเภอ การชวยเหลือ การปองกัน ดําเนินการแลวเสร็จที่อําเภอหรือไม 

หรือตองสงเร่ืองไปที่ ปภ.จังหวัด เชนเคย  

ไมควร/ไมสามารถมี ปภ.อําเภอ 

 เนื่องจากมีบุคลากรและเคร่ืองมืออยูนอย มีขอติดขัดเรื่องงบประมาณ  

อาจไมจําเปนตองมี ปภ.อําเภอ ควรอยูท่ี ปภ.จังหวัด ทั้งหมด แลวไปสราง 

ความเขมแข็งใหกับ อปท. และอําเภอแทน 
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 หากใหมี ปภ.อําเภอ มีบุคลากร 2 คน เปนเรื่องไมเหมาะสม ดังน้ัน ควรอยูท่ี ปภ.

จังหวัด จะเหมาะสมกวา แมอยากใหมีกลไกนี้เกิดขึ้นก็ตาม เพราะจะสามารถชวย

ประชาชนใหไดรับการชวยเหลอืและประสานงาน หากไมมีกลไกน้ีก็ควรทําให 

อปท. เขมแข็ง และทําหนาที่นี้แทน 

 ถาไมมีการจัดตั้ง ปภ.อําเภอ ข้ึน อยางนอยควรมีการจางบุคลากรมาเพิ่มเปน

ลูกจางประจําอยูในอําเภอเพ่ือทําหนาท่ีประสาน ดีกวาไมมีเลย 

 หากมีบุคลากร งบประมาณ ในระดับอําเภอที่มีความสามารถดําเนินการได  

ปภ.อําเภอ อาจไมจําเปน 

(2) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด 

- รูปแบบ  แบงเปนโซนรับผิดชอบ โดยไมตองมี ปภ.สาขา และรับผิดชอบทั้งเร่ืองฝกอบรม 

ซอมแผน เร่ืองบรรเทาสาธารณภัย  

 ควรมีการซักซอมแนวทางการชวยเหลือใหชัดเจน ไตรมาสละ 1 คร้ัง หรือ

แบงเปนโซน เพ่ือซักซอมแนวทางในการชวยเหลือ 

 ควรทําหนาที่ประสานงาน (organizer) ในฐานะเจาภาพของ อปพร. 

- ขอจํากัด  จํานวนคนลดลง หลังจากมีการขยายคนลงไปใน ปภ.สาขา ตาง ๆ  

 ยังไมมีความชัดเจนวาบุคลากรใดรบัผิดชอบดูแลเร่ืองใดในระดับอําเภอ 

 บุคลากรที่ยังขาดความรูความสามารถและไมเขาใจเรื่องสาธารณภัยที่ดีพอ 

บางครั้งลงพ้ืนที่ บางครั้งอยูสํานักงาน สงผลตอการทํางานลาชา 

 ทําหนาที่ประสานงาน ไมสามารถมีหนังสือสั่งการลงไปในพื้นที่ เปนอํานาจของ

ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ 

 กรณีใหมีเคร่ืองจักรในอําเภอจะเอาไปไวท่ีใด 

- ความเปน 

ไปได 

 หากไมมี ปภ.อําเภอ ปภ.จังหวัดจะตองมอบหมายใหชัดเจนวา อําเภอนี้คนนี้ดูแล 

โดยไมตองมีสํานักงานท่ีอําเภอก็ได ใหคนท่ีดูแลอําเภอเหมือนกับปลัดอําเภอ 

ท่ีดูแลตําบล กลาวคือ มีเจาภาพชัดสามารถสงตรงไปที่จังหวัดใหได 

 ระบบงานจะตามไดงาย ทําใหงานดานสาธารณภัยชัดเจนขึ้น 

(3) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด สาขา 

- รูปแบบ  เปนสวนขยายของ ปภ.จังหวัด ทุกอยางยังอยูที่ ปภ.จังหวัด 

 ควรลดจํานวนพื้นที่รับผิดชอบของแตละสาขาลง จะทําใหการทํางานงายและ

สะดวกขึ้น 

 ลดจํานวนความรับผิดชอบและเพ่ิมจํานวนสาขา 

 จังหวัดเชียงราย ควรมี 3 สาขา จะสามารถทํางานไดเต็มท่ี 
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 เพิ่มสาขา โดยดูแบงเปนโซน เชน โซนเหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก เพ่ือให

ดําเนินการไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 อาจนําสาขามาตั้งที่จังหวัดและแบงเปนโซน ๆ เปนกลุมงาน เหมือนกลับไปเปน

แบบเดมิ ถาจะทําเปนแบบหนวยเคล่ือนท่ี (Mobile unit) แตจะตอบโจทยทฤษฎี

ปรากฏกายไมได กลาวคือ หาตัวไมเจอ เพราะประชาชนยังคาดหวังจะเห็นรถสีสม

ปรากฏในพื้นท่ีตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน 

 การนําขอมูลมาพิจารณาแบงพื้นท่ีรบัผิดชอบโดยพิจารณาจากความถ่ีของภัยหรือ

ความเสียหายท่ีไดเคยประเมินกัน จัดลําดับ พื้นที่กับจํานวนคน โครงสรางได

อัตราเทากัน แตตองดูประกอบความถ่ี 

 ไมควรเกิน 3 อําเภอ ที่สามารถจะดูแลได และอยูที่จํานวนบุคลากร ภาคเหนือมี

บุคลากรในสาขาละไมเกิน 4 คน 

 ปภ.สาขา ควรดูแลเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวนนอยลงกวาที่เปนอยู เชน อําเภอ

ขนาดใหญใหเปนจุดเดียว เชน อ.แมสาย อ.พาน อ.เชียงของ อ.เชียงแสน อ.เมือง 

แตอําเภอขนาดเล็กที่มีจํานวนประชากรและหมูบานนอย ควรใหดูแล 2 อําเภอ 

ถาไมสามารถไดจํานวนคนมาอยูท่ี ปภ.สาขา 

 ปภ.สาขา บางแหงมีการแบงหนาที่เปนรายบุคคล แตตองมีบุคลากรพอสมควร 

 บุคลากรของ ปภ.สาขา ตองมีความพรอมในการรับภารกิจอํานาจหนาที่น้ันดวย 

เพราะพ้ืนที่รับผิดชอบมีหลายอําเภอและหางไกล และจํานวนบุคลากรตอง

เพียงพอกอนที่จะรับภารกิจนั้นมาทํา มีความพรอมมีความรูความสามารถ 

เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือทั้งตอสวนราชการ อปท. ประชาชน ที่จะใหความเชื่อถือ

แกคนปฏิบัติงานน้ัน  

 การจัดหาบุคลากรอยูในสาขาท่ีมีพ้ืนท่ีหางไกลควรคํานึงถึงคนในพ้ืนท่ีกอน 

 งานหลักคือ งานประสานทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ในภาวะปกติตองมี

งานทําวาจะประสานเรื่องอะไร เชน จัดทําขอมูลในสวนรอยตอระหวางอําเภอ 

สรางเครือขายการทํางาน ทรัพยากรที่จะแบงปนกันในพ้ืนท่ี เพราะเม่ือเกิดภัย 

ปภ.สาขา จะตองเปนคนแนะนํา tactical team วาจะใชทีมไหน ทําอะไร  

และจะแกปญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อยางไร 

 การแบงความรับผิดชอบของ ปภ.สาขา ในเชิงพ้ืนที่กับในเชิงหนวยงาน บางพ้ืนที่

หนวยงานไมเทากัน เชน บางอําเภอในจังหวัดเชียงรายที่อยูชายแดนมีหนวยงาน

จํานวนมาก เฉพาะหนวยงานความม่ันคง ทหารไมตํ่ากวา 4 หนวย ภารกิจหน่ึง 
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ท่ีไดรับมอบใหแกทหารแตละหนวยคือ บรรเทาสาธารณภัยที่จะตองมาดําเนินงาน

เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ถานําหนวยงานมาพิจารณาแบงพ้ืนที่รับผิดชอบ 

อาจไมเทากัน จึงควรใชมิติเชิงพ้ืนที่เปนตัวกําหนดจะเหมาะสมกวา 

 ปภ.สาขา ควรมาชวยเตมิเต็มให อปท. อําเภอ และจังหวัดเรื่องการประเมิน

สถานการณ เชน เกิดเหตุในพ้ืนท่ี อ.ดอยหลวง จาก อ.เมืองเชียงราย ตองใช

ระยะเวลาเดินทางมากกวา 1 ชั่วโมง อ.เชียงของ ประมาณ 2 ชั่วโมง 

 ควรมีการมอบอํานาจในบางอยางที่ ปภ.สาขา สามารถตัดสินใจได เชน 

งบประมาณบางสวน 

 การมอบอํานาจไปในทุกอําเภอ แต ปภ.สาขา จะใชอํานาจโดยผานนายอําเภอ 

เหมือนกับหนวยงานดานปศุสัตวและประมงซึ่งรับผิดชอบ 2-3 อําเภอ 

 การทํางานไมใชมีเพียงบุคลากร 3-4 คน ยังมีอีก อปท. ในพ้ืนท่ี ซ่ึงมีเจาหนาท่ี

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนการบูรณาการการทํางาน 

 กลไกการลงพ้ืนที่ควรไปชวยให อปท. เกงขึ้นและทํางานตามแผนและมาตรฐาน 

 ควรรับภาระโดยตรงเมื่อมี อปท. แจงเรื่องมา สามารถตัดสินใจดําเนินการได 

 ควรลงพ้ืนที่ท่ีดวย เพ่ือจะไดเห็นสถานการณและประเมินได อยางนอยจะไดเปน 

ท่ีพึง่หรือที่ปรึกษา เพราะ อปท. ไมรูบางเรื่อง เชน เครื่องจักรแตละประเภทที่จะ

ใชประโยชนใหเหมาะสมกับงาน หรือมีเครื่องจักรใดของ อปท. ท่ีสามารถทําได 

 การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงภัยในพื้นที่เพื่อการปองกัน ปภ.สาขา 

สามารถชักชวน อปท. ทําไดเลย เพราะเปนงานเตรียมขอมูล ซึ่งอําเภอทําไมได 

ปภ.สาขา สามารถชวยได เชน CBDRM โดย อปท. เปนฝายตั้งงบประมาณ 

 เพื่อให ปภ.สาขา สามารถเชื่อมโยงกับผูอํานวยการทั้งระดับอําเภอ ทองถ่ิน 

จังหวัด ควรมีอํานาจบางอยางในชวงเกิดภัยเพ่ือชวยสั่งการให อปท. สามารถ

ระดมสรรพกําลัง หรือระดมต้ังโตะรับบรจิาคในระดับพ้ืนท่ี เม่ือเปนภัยระดับ 1-2 

และเม่ือเปนภัยระดับ 3-4 กลไกการทํางานจะซับซอนข้ึน ซึ่งชวยทําใหเกิด 

ความรวดเร็วในการทํางานในชวงเกิดเหตุได 

 ทองถ่ินอําเภอ ไมใชสวนภูมิภาคเต็มรูปแบบที่เปนสวนราชการระดับอําเภอ  

เมื่อนําขอสั่งการผานนายอําเภอ ไมไดสั่งตรงไปยัง อปท. แตสั่งผานโดยอํานาจ

การส่ังการของนายอําเภอในฐานะผูกํากับดูแล เพราะทองถ่ินอําเภอเปนเลขาฯ 

ของนายอําเภอในเร่ืองการกํากับดูแล อปท. ดังนั้น ปภ.สาขา อาจใชอํานาจผาน

นายอําเภอในรูปแบบนี้ 
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- ขอจํากัด  บุคลากรมีจํานวนนอย 

 ปภ.สาขา เปนกลไกที่ใหญกวา ปภ.อําเภอ แตคนไมอยากไปอยู หากเปนอําเภอ

หางไกล เชน อ.ฝาง มีท้ังแมอาย ไชยปราการ มีแตพื้นท่ีดอย ไมมีคนอยากไปอยู 

 การจัดสรรพ้ืนที่แตละสาขาไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

 ไมสามารถนํามิติจํานวนประชากรมาคํานวณพ้ืนที่ความรับผิดชอบได 

 ปภ.สาขา รับผิดชอบพ้ืนที่ 4-5 อําเภอ ถือวามากเกินไป เม่ือเกิดภัยขึ้น อําเภอ

ใกลเคียงก็จะประสบภัยไปดวย บุคลากรที่ลงไปสํารวจมีนอยไมสามารถสาํรวจ 

ไดครบถวน 

 ถา ปภ.สาขา ยังมีแตหนาที่ แตไมมีอํานาจตามกฎหมายที่จะตองดําเนินการ 

เพราะปจจุบัน ปภ.สาขา 30 แหง ใน 16 จังหวัด ตามโครงสรางเปนสวนหนึ่ง 

ของ ปภ.จังหวัด การสั่งการอยูที่ผูวาฯ ปภ.สาขา บางแหงทะเลาะกับนายอําเภอ

เพราะไมเขาใจบทบาท เพราะ ปภ.สาขา บางแหงไปตั้งในอําเภอ และนายอําเภอ

สั่งการแลวไมดําเนินการตามเพราะไมใชผูบังคับบัญชา 

 ปภ.สาขา เปนสวนหนาของจังหวัด แตมีปญหาเรื่องการเบิกจายงบประมาณ 

ไมมีเจาหนาที่การเงินของตนเอง ตองเสนอโครงการไปที่ ปภ.จังหวัด เปนหนวย

เบิกจาย ทําเอกสารตาง ๆ จํานวนมาก ขาดความคลองตัว  

 หากมีการยกภารกิจหนาที่ดานสาธารณภัยของอําเภอใหกับ ปภ.อําเภอ แตดวย

สภาพการสั่งการในระดับอําเภอที่สวนราชการอ่ืนยังตองอาศัยการลงนามของ

นายอําเภอซึ่งมีแขนขาเปนกํานันผูใหญบานในพ้ืนที่ หากไดภารกิจหนาท่ีแตไมมี

อํานาจการส่ังการ ภารกิจดังกลาวจะกลับมาท่ีนายอําเภอเปนผูสั่งการตามเดิม 

 หากมีการมอบอํานาจจะมีปญหาวาตองมอบอํานาจเกินพื้นท่ี เนื่องจาก ปภ.สาขา 

ดูแลรบัผิดชอบหลายอําเภอ 

 หนาที่หลักของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอในกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ีคือ

การรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ ซึ่งคาบเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย หากใหยกภารกิจดังกลาวออกมาเลย ไดอํานาจเต็มแตอาจลงทํางาน

ในพื้นที่ลําบาก 

 มิติการทํางานของนายอําเภอ ดูแลทั้งอําเภอ เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ นายอําเภอ

จะตองเขาไปคนแรก เพ่ือเขาชวยเหลือประชาชน นายอําเภอจะใหปลัดอําเภอ

เพราะเปนลูกนองสายตรงในการบังคับบัญชา ที่ผานมา อ.เชียงของ เมื่อเกิด 

ภัยพิบัติตาง ๆ ปลัดอําเภอพรอมกับฝายปกครองจะลงพ้ืนท่ีไปกอน แมวาจะมี 

ปภ.สาขาเชียงของ แต ปภ.สาขาเชียงของรับผิดชอบหลายอําเภอ เชน ฝนตก  
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น้ําทวม ดินโคลนถลม เกิดขึ้นในลักษณะคลายคลึงกันในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ  

การชวยเหลือประชาชนทําไดยากลําบาก 

 ปภ.สาขา ไมสอดคลองกับการทํางานระดับพ้ืนที่และสิ้นเปลืองกําลังพล 

 ความรูความสามารถในเร่ืองเครื่องจักรตาง ๆ ที่จะนําไปใชประโยชนใหถูกกับงาน 

 การเชื่อมประสานระดับผูปฏิบัติการ เน่ืองจากระดับบริหารโดยเฉพาะ อปท.  

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหการเชื่อมประสานทําไดยากกวา 

 พยายามออกแบบให ปภ. เปนผูจัดการ แตถูกการคาดหวังใหเปนผูดําเนินการ  

ท้ังที่ออกแบบมาเพ่ืออํานวยการบริหารจัดการ ความคาดหวังในพ้ืนที่คือตองการ

ใหลงมือทํา แมแตการเผชิญเหตุ หากลงไปทําเองจะทําให อปท. ไมเขมแข็ง 

 ระเบียบกฎหมายบางอยางยังเปนขอจํากัดเมื่อปฏิบัติงาน แมแต พ.ร.บ.ปองกันฯ 

หรือไมมีกฎหมายรองรบั เชน กรณีถ้ําหลวง ที่ทําใหหลายหนวยงานเกร็ง 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองหยิบยกกฎหมายขอยกเวนที่จะสั่งการซึ่งเปนประเด็นยอย

ท่ีอยูในกฎหมายตองอาศัยหนวยงานนั้น ๆ มาชี้แจงทําความเขาใจ 

- ความเปน 

ไปได 

ขอดี/ขอเดนของการมี ปภ.สาขา 

 มี ปภ.สาขา ชวย ปภ.จังหวัด เร่ืองการจัดการขอมูลในพ้ืนท่ี แทนที่จะทําเอง 

ท้ัง 18 อําเภอ  

 ปภ.สาขา ยังจําเปนตองมีอยู เพราะเปนหนวยเชื่อม เชน ศูนย ปภ.เขต ตองอาศัย 

ปภ.สาขา ที่มีความสัมพันธกับคนในพื้นที่ดีกวาศูนย ปภ.เขต ชวยลดขั้นตอน 

การทํางานในพื้นที่ลงไปไดมาก เกิดความคลองตัว ศูนย ปภ.เขต เปนสวนกลาง

ขึ้นตรงกับอธิบดกีรม แต ปภ.สาขา จะชวยสนับสนุนการทํางานในระดับพื้นที่ 

 สิ่งหนึ่งที่อําเภอทําไมไดคือ การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมในพ้ืนท่ีรอยตอ

และขามพื้นที่ระหวางอําเภอ ปภ.สาขา สามารถอํานวยความสะดวกออกปฏิทิน

การฝกซอมทางดานสาธารณภัย ออกปฏิทินกิจกรรมในพื้นที่ท่ีเปนของ ปภ.สาขา 

และอําเภอมารวมกัน เพ่ือนําไปใหกับนายอําเภอตั้งแตตนปงบประมาณ อาจนําไปใช

ในแผนของอําเภอได จะสงเสริมใหความสัมพันธมีความกระชับกันมากขึ้น 

 กรณีพ้ืนท่ีอําเภอหางไกล ยังมีความจําเปนท่ีจะตองมี ปภ.สาขา พ้ืนท่ีที่เกิดภัย 

พ้ืนท่ีเสี่ยงที่เขาถึงไดยาก คนที่อยูจังหวัดหรือเขตจะรีบเขาพ้ืนท่ีไปทําไดยาก  

อยางนอยตองเปนผูที่ประสานหรือสั่งการในพื้นที่ไดในระดับหนึ่ง 

 การมี ปภ.สาขา ชวยใหการสื่อสารไวขึ้นในระดับพ้ืนท่ี 

 การมี ปภ.สาขา ทําใหคนรูจักมากขึ้น วามีภารกิจที่สามารถลงมาชวยเหลือในพื้นที่

ไดรวดเร็วขึ้น เกิดความเชื่อมั่นในพื้นที่วา ปภ. เขามาแลว 
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 การสงขาวสารกลับมาที่จังหวัดและกรมไดรวดเร็ว โตตอบไดเร็ว คือขอดีของ 

การมีหนวยงานอยูในพื้นที่ 

 ลดชองวาระหวางจังหวัดกับพ้ืนท่ีได ทําใหการประสานงานหรอืติดตอในการทํางาน

งายขึ้น เพราะความสัมพันธเปนไปไดงายกวาระดับบนลงมา อยูใกลทองถิ่นและ

คลุกคลีกับอําเภอ นอกเหนือจากภารกิจของกรม ยังเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ

อําเภอแทบทุกกิจกรรม เชน การประชุมออกอําเภอเคลื่อนที่ การประชุม ก.ช.ภ.อ. 

หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี 

 การมี ปภ.สาขา เหมือนมีท่ีปรึกษาใกล แทนที่จะตองไปปรึกษาที่จังหวัด 

 ปภ.สาขา ยังมีความจําเปน กรณีจังหวัดเชียงราย หากเกิดแผนดินไหว โดยเฉพาะ

อําเภอที่หางไกล ถาใกล อ.เมือง จะไมมีปญหา ยังสามารถใช ปภ.จังหวัดได  

แตในอําเภอที่หางไกล ปภ.สาขา ยังมีความจําเปนอยู คือ ตองคํานึงถึงระยะทาง

และกําลังพลท่ีจะเคล่ือนไป รวมถึงประเภทของภัย 

 การมี ปภ.สาขา จะชวยเตรยีมไวสําหรับกรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญและ 

คาบเกี่ยวพ้ืนที่เพราะเวลาเกิดเหตุไมใชพ้ืนท่ีเดียว 

 เม่ือมี ปภ.สาขา แลวก็ตองทําใหดีข้ึน และทําใหประชาชนไดประโยชนไดรบั 

ความชวยเหลือ 

 หากทองถิ่นเขมแข็ง ปภ.สาขา อาจไมตองมีมากขึ้น แต ปภ.สาขา ควรจะมี  

ในฐานะตองพยุงเร่ืองสาธารณภัยเปนหลัก เปนสวนหนาประเมินความรวดเร็ว 

ในการตอบสนอง เชน หากนําศูนย ปภ.เขต มาในพื้นท่ี ก็จะเชื่อใน ปภ.สาขา  

ทําใหงานเร็วข้ึนในพ้ืนท่ีเสี่ยง หากมีความสงสัย ปภ.สาขาก็ สามารถชวยอธิบาย

วาเพราะเหตุใดถึงนําศนูย ปภ.เขต มาเตรียมความพรอมในพ้ืนท่ีเส่ียงตาง ๆ  

หรือตรงไหนท่ีจะใชเปน ICP 

 ปภ.สาขา ยกเลิกไมได เพราะมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือจํานวนมาก และพื้นที่ตองการ

ความรวดเร็ว ในฐานะเปนคนกลางในการจัดการภัยพิบัติ อยางจังหวัดเชียงราย 

ทองถ่ินจัดการไดเพียงภัยระดับหนึ่งเทานั้น และหากเปนพ้ืนที่ที่เสียหายดวย 

ก็ไมสามารถจัดการอะไรได เชน แผนดินไหว พ.ศ. 2557  

 หากไมใหมี ปภ.อําเภอ แตใหยังคง ปภ.สาขา ดวยการเพ่ิมอํานาจสั่งการ ข้ึนอยูกับวา

จะไดรับอํานาจนั้นหรือไม จะเปนไปไดยากเพราะระดับนายอําเภอแตละอําเภอ 

ในพื้นที่ของสาขามีศักดิ์เทากันหมด 

 หากไมได ปภ.อําเภอ ยังจําเปนตองมี ปภ.สาขา แตตองปรับการดูแลรบัผิดชอบ

อําเภอจํานวนมาก 
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 หากไมมี ปภ.อําเภอ ยังคงใหมี ปภ.สาขา ปฏิบัติหนาที่ตามเดิม แตควรมอบอํานาจ

จากนายอําเภอให ปภ.สาขา เพ่ือให ปภ.สาขา สามารถเปนผูใตบังคับบัญชาของ

นายอําเภอไดถูกตองตามกฎหมาย 

ไม(ควร)มี ปภ.สาขา 

 ไมควรมี ปภ.สาขา  

 หากไมมี ปภ.สาขา ก็ควรทําใหทองถ่ินเขมแข็งและทําหนาที่น้ีแทน 

(4) อื่น ๆ 

- สาธารณภัยใน

แตละพ้ืนท่ีและ

กระบวนการ

ทํางาน 

 จังหวัดเชียงรายมี 1,000 กวาหมูบาน หมูบานที่มีความเสี่ยงในแตละภัย 

มีไมเทากัน การจะเขาไปจัดการความเสี่ยงสามารถทําไดนอย 

 อําเภอสะเมิง ฮอด เชียงดาว ฝาง เปนดอยและติดกับลุมน้ํา มีอุทกภัย 

และดินโคลนถลมท่ีมีความถ่ีบอยคร้ัง 

 อําเภอท่ีอยูในความรบัผิดชอบของ ปภ.สาขาเชียงของ ลักษณะของภัยที่มีความถี่

บอยครั้งเปนเรื่องอุทกภัยดินโคลนถลม เปนพ้ืนที่เส่ียงเก่ียวกับเร่ืองแผนดินไหว 

และภัยอ่ืน ๆ ที่มีมา เชน เร่ืองคมนาคมขนสง นอกนั้นจะเปนภัยตามฤดูกาล เชน 

ดานการเกษตร 

 การซักซอมกอนเกิดเหตุยังขาดความรวมมือ เม่ือเกิดเหตุจึงตระหนักถึง

ความสําคัญของการซักซอม เชน แผนดินไหว 

 กรณีเกิดเหตุในพื้นที่ที่เปนเขตอุทยานหรือเขตปา เปนปญหาวาไมมีหนวยงานใด

จะไปดําเนินการแกไขได 

 เรื่องงานสาธารณภัยหลายคนคิดวาเกิดเปนชวง ๆ แตความเปนจริงภัยมีทุกเดือน 

โรคระบาดในพืช กรณีจังหวัดเชียงรายเปนเมืองเกษตรมีทุกเดือน นอกจาก

หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จะมีปลัดอําเภอที่ตองไปชวยเร่ืองสาธารณภัย 

 แตละทองท่ีจะมีความตาง ในกรณีเมืองท่ีมีความเปนชุมชนเมืองตางจากชุมชน

ชนบท การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตางกัน หรือไมสามารถเชื่อมตอ

ลูกบานไดเม่ือเกิดเหตุ โดยเฉพาะในชุมชนเมือง 

- ศูนย ปภ.เขต  ศูนย ปภ.เขต จ.เชียงราย ไมสามารถจะแบงไดวาใครจะดูจังหวัดไหน และแบง

สวนตาง ๆ กลไกมีความซับซอน ประกอบดวย 4 สวน 1 ฝาย แตละคน

รับผิดชอบแตละหนาท่ี การจะตอจ๊ิกซอรลงในระดับพ้ืนท่ีอําเภอเปนไปไดนอยมาก 

ถาไมมี ปภ.สาขา อําเภอจะทํางานยาก เมื่อมี ปภ.สาขา ก็ทําใหการทํางานดีข้ึน 

เพราะมีความสนิทสนมกันอยูแลวในฐานะจากคนในกรมเดียวกัน 
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 ศูนย ปภ.เขต มีอัตรากําลังนอย ตองอาศัยคนใน ปภ.สาขา และ ปภ.จังหวัด 

ท่ีอยูในพ้ืนที่ มีเครือขายที่ชวยกัน 

 ศูนย ปภ.เขต มีหนาที่สนับสนุนเมื่อไดรับการรองขอ แตหนาท่ีจริงตองออกพ้ืนท่ี

อยูแลวถาชาวบานเดือดรอน เพราะมี ปภ.สาขา อยูในพ้ืนท่ีทําใหเวลาเกิดเหตุ

สามารถสงเคร่ืองมือและใหความชวยเหลือถึงกันได 

 กรณีศูนย ปภ.เขต ขอความรวมมือ ตองแยกจังหวัด เชน ความปลอดภัยทางถนน 

ตองอาศัยการเขาพื้นท่ีกับคนท่ีรับผิดชอบจังหวัดนั้น ๆ และเมื่อในระดับจังหวัด

อาจตองยอสวนคนรบัผิดชอบอําเภอนั้น ๆ 

 ศูนย ปภ.เขต รองขอความชวยเหลือ อบจ. เชน ขับเรือ 

 ศูนย ปภ.เขต มีเคร่ืองจักรจํานวนมาก และราคาสูง หากไมมีการใชประโยชน  

แตหากผานไป 5 ป งบประมาณซอมแซมจะสูง ควรแบงไปไวในอําเภอ จัดสรรรถ

แตละประเภทตามโซนและงานใหครบตามการใชงานในพ้ืนที่นั้น ๆ จะสามารถ

บริหารจัดการไดในพ้ืนท่ี โดยไมตองรอจากศูนยเขตที่มีรถแตไมมีคนและ อปท. 

จะจัดซื้อเองก็คอนขางลําบาก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูบริหาร 

- งานดาน 

สาธารณภัย 

ในระดับอําเภอ 

 นายอําเภอในฐานะผูอํานวยการอําเภอ หลายเหตุการณในจังหวัดเชียงราย  

ถาเหตุการณไมรุนแรง นายอําเภอจะใหปลัดอําเภอท่ีรับผิดชอบ สวนตอมา 

ปลัดอําเภอผูประสานงานตําบลจะไปบัญชาการโดยใชอํานาจของนายอําเภอ  

แตหากเกิดหลายตําบลและไวตอความรูสึก นายอําเภออาจไปในนามของการสั่งการ

หรือการประสานงาน การบูรณาการ เพราะในแตละพื้นที่มีท้ังหนวยงาน

สวนกลาง ทองถิ่น และภูมิภาค จะมีปญหาที่เปนหนวยงานสวนกลางที่มาตั้ง

สํานักงานในภูมิภาค โดยเฉพาะหนวยงานของกระทรวงคมนาคมตาง ๆ บางอยาง

ตองอาศัยผูนําของนายอําเภอที่จะบริหารจัดการ ประสานงาน รวมถึงสั่งการ 

เพราะเม่ือเกิดเหตุหนวยงานแรก ๆ ท่ีเขาไปคือ ทหาร บางคร้ังตองใชบารมีของ

นายอําเภอในการรวบรวม 

 ปลัดอําเภอฝายความมั่นคงทําหนาท่ีเปนเลขานุการเม่ือเปนเรื่องภัยภายใต

ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) 

 งานในระดับอําเภอ ตองใชปลัดอําเภอฝายความมั่นคงทํา ซึ่งมีภารกิจมากอยูแลว 

และตองทํางานตามนโยบายฝายปกครองกอน 

 ปลัดอําเภอฝายความมั่นคงทําหนาท่ีเปนเลขานุการเม่ือเปนเรื่องภัยภายใต

ผูอํานวยการอําเภอ (นายอําเภอ) 
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 ปลัดอําเภอมีภารกิจหลากหลายทั้งในหนาที่และนโยบาย งานฝากอ่ืน ๆ ปฏิเสธไมได

เพราะกฎหมายเขียนไวชัดเจนวางานการใดที่ไมมีเจาภาพใหเปนหนาที่ของนายอําเภอ

ในการดําเนินการ ปลัดอําเภอก็จะตองเขาไปชวยเหลือนายอําเภอเปนอันดับแรก 

 ปลัดอําเภอฝายความมั่นคง มีหนาที่ 1) ปองกันอุบัติเหตุตามชวงเทศกาลตาง ๆ 

พอมีเทศกาล ปลัดอําเภอตองตั้งดาน ใหกํานันผูใหญบานตั้งดานและออกกฎ 

2) เร่ืองปาไม 3) เรื่องยาเสพติด 4) เร่ืองความสงบ 5) ภัยที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 

ทํางานใหกับ ปภ. ได แตประสิทธิภาพไมได เพราะงานลนมือการขับเคลื่อนงาน

สาธารณภัยของประเทศไทย ในระดับพ้ืนที่ขยับไดนอย กลาวคือ ปญหาบุคลากร 

เดิมปลัดอําเภอทํา แตพอแยกกรม ปภ. ออกมา งานแตละอําเภอยังคงเดิม  

งานปลัดอําเภอในฐานะผูประสานงานประจําตําบล บางอําเภอ นายอําเภอ 

ยังมอบหมายให ปลัดอําเภอที่รับผิดชอบตําบลคอยกํากับดูแลทองถ่ิน 

 ปกติขาราชการของกรมหรือกระทรวงใด จะรับผิดชอบภารกิจของกรมหรือ

กระทรวงน้ัน ๆ เทานั้น จะมีขาราชการพันธุพิเศษของกรมการปกครองอยูกรมเดียว 

ทํางานใหกับทุกกระทรวง ทบวง กรมที่ลงพ้ืนที่อําเภอ ปฏิเสธไมได ถานายอําเภอ

มอบหมายภารกิจใหทํา งานนโยบายของรัฐบาล ไมใชหนาท่ีของกระทรวง ทบวง 

กรมใดก็ตองเปนหนาที่ของนายอําเภอ นายอําเภอจะมอบหมายปลัดอําเภอเปน

ผูรบัผิดชอบ จะไปใชหนวยงานอ่ืนก็ไมได แตเพราะระเบียบบริหารราชการ

แผนดินเขียนไววา นายอําเภอเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในอําเภอนั้น มีหนาที่บําบัด

ทุกขบํารุงสุข โดยมีหัวหนาสวนราชการ ปลัดอําเภอ กระทรวง ทบวง กรม 

เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ 

 ปกติที่ทําการปกครองอําเภอจะมีงานมากเปนงานฝาก โดยเฉพาะงานของ ปภ. 

เปนงานที่เกิดขึ้นทุกฤดูกาลเกือบ 50-60 เปอรเซ็นตที่อําเภอทําเปนงานของ ปภ.

ท้ังน้ัน จากวาตภัย ภัยแลง ไฟปา อุทกภัย ไมวางเวนทําใหเหน่ือยในการปฏิบัติงาน 

อยากใหมีบุคลากรมาแบงเบาภาระงานของนายอําเภอ อยางนอย เปนผูชวย

นายอําเภอเปนสวนราชการประจําอําเภอเหมือนหนวยงานอื่น จะไดดูแล

ประชาชนไดอยางท่ัวถึง 

 ความลาชาในปจจุบันคือ นายอําเภอมีอํานาจแตไมมีผูชวยที่จะทําโดยตรง 

 ในฐานะนายอําเภอเปนคนสั่งการ (Incident Command) สอบไมผาน  

เพราะไมสามารถประเมินซักซอม กลายเปนตองอาศัยผูวาราชการจังหวัด 

 หลายหนวยของกระทรวงเกษตรฯ ประมงกับปศุสัตวกลับไปอยูที่อําเภอ  
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ปศุสัตวมีทุกอําเภอ แตประมงสวนใหญจะดูแล 2-3 อําเภอ แตตําแหนงคือ 

ประมงอําเภอขึ้นกับนายอําเภอ การสั่งการตาง ๆ ใชอํานาจของนายอําเภอ  

ไปปฏิบัติหนาที่ในอําเภอใดก็ใชอํานาจของนายอําเภอนั้น 

ขอเสนอแนะ 

 ควรแบงเบาภาระงานของนายอําเภอ เนื่องจากภัยมีหลายประเภทและเกิดขึ้น 

ท้ังป มีภาระงานทั้งป เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยจากโรคระบาด คน สัตว 

 ปลัดอําเภอยอมรับวาปจจุบันที่ตองทําภารกิจดานสาธารณภัยคือทําใหเสร็จ ๆ ไป 

เพราะงานเขาตลอด หากมีเจาภาพมารับงานหนาเสื่อจริง ๆ เหมือนหนวยราชการ

ระดับอําเภออื่น ๆ ประชาชนจะไดรบัการชวยเหลืออยางเต็มที่ เพราะปจจุบัน 

เกิดชองวางในการชวยเหลือ มี สตง. มาตรวจสอบในการชวยเหลือเรื่องไฟไหม 

อุทกภัย สาธารณภัย 

 นายอําเภอควรเปนผูบัญชาการเหตุการณที่สามารถสั่งการ อปท. ในพื้นที่ได 

 อยากใหงานสาธารณภัยเหมือนกับงานยาเสพติด ที่ ป.ป.ส. มีงานตรงมาถึงอําเภอ 

เดิมมีปญหาในเรื่องการบันทึกขอมูลลงระบบใหกับ ป.ป.ส. แกไขดวยการจาง

เจาหนาที่บันทึกขอมูลเพ่ิมใหกับทางอําเภอ อําเภอละ 1 อัตรา โดยใหอําเภอเปน

ผูคัดเลือกเอง เปนการตอบโจทยการแกไขปญหาของทางอําเภอ เพราะฝาย 

ความม่ันคงรบัผิดชอบงานหลายอยางท้ังยาเสพติด งานสาธารณภัย และ 

การรักษาความสงบเรียบรอย ปจจุบันการทํางานเชนนี้ของ ป.ป.ส. เปนปที่ 3 

ลองศกึษาขอมูลนี้ดูวาวิธีการนี้อาจชวยลดภาระในการเพิ่มโครงสรางใหแกอําเภอ 

 เมื่อเกิดอะไรข้ึนชาวบานจะเลือกไปหาทองท่ีคือกํานันผูใหญบานกอน  

ซึ่งไมมีองคความรูเพียงพอ 

- งานดาน 

สาธารณภัย 

ในระดับทองถิ่น 

 กรณีเกิดภัยพิบัติขึ้น แตละทองถ่ินจะมีหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยโดยมีผูบริหารทองถ่ินเปนผูอํานวยการทองถิ่น ทําหนาท่ี

เปนผูบัญชาการเหตุการณ กรณีผูบริหารทองถ่ินไมสามารถดําเนินการได  

มีนายอําเภออยูท่ีเปนผูอํานวยการระดับอําเภอ แตถาหากรุนแรงจะเพ่ิมเปนระดับ

จังหวัดที่จะมาดูแล หากเกินศักยภาพเปนระดับชาติ 

 ทองถ่ินมีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารตาง ๆ ขอมูล

ผูประสบภัยเดือดรอน ในกรณีของ อบจ. จะไดรบัการประสานจาก อบต. และ

เทศบาลมายัง สจ. ในเขตพ้ืนท่ี โดยมีสํานักชางของ อบจ. ใหความรวมมือนํา

เครื่องจักรกลตาง ๆ เขาไปชวยเหลือ 

 กรณีผูประสบภัยวาตภัย จะนึกถึงกํานันผูใหญบานเพราะอยูในพื้นที่อยูแลว  
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บางคนก็นึกถึงเจาหนาท่ีฝายปองกันฯของเทศบาลกอน สามารถโทรศัพทหากันได 

เชน ไฟไหม โทรหาเจาหนาท่ีฝายปองกันฯใหมาดับไฟกอน แลวโทรหาตํารวจ 

กํานันผูใหญบาน ทางเจาหนาที่ฝายปองกันฯจะแจงผูบริหารทองถิ่นเอง หรือน้ําทวม 

ก็ตองปองกันมาชวยกัน มีสายดวน 

 ทองถ่ินมีเจาหนาที่ปองกันฯ อยูแลว แตติดขัดการประสานงานระหวางกันเพราะ

ระเบียบกฎหมาย เชน ไฟไหม หลังเดียวแตเดิมระเบียบชวยได 30,000 บาท และ

มาปรับเพ่ิมอีก 3,000 บาท ไมรวมคาสาธาณูปโภคตาง ๆ รวมแลวประมาณหลังละ 

50,000 บาท แตทองถิ่นไมมีเงินทดรองราชการ มีแตเงินสํารองจายและเงินสะสม 

ปภ. เปนเงินทดรองราชการ เกิดความไมเขาใจกัน ประกอบกับมีการตรวจสอบของ 

สตง. เก่ียวกับการชวยเหลือ ตองประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยกอนแลวคอยประกาศ

เปนพื้นที่ใหความชวยเหลือ เงินทดรองราชการจึงจะออกมาได แตทองถ่ินอํานาจ

อยูท่ีผูบริหารทองถิ่น การชวยเหลือตาง ๆ สามารถชวยเหลือไดทันที 

 กรณีเกิดภัยพิบัติใด ๆ จะมีการรายงานเหตุดวนเพ่ือที่จะใหจังหวัดไดประกาศเขต

ใหความชวยเหลือ แตกอนท่ีจะประกาศเขต กระบวนการคือหลังเหตุการณจะตอง

มีการสํารวจความเสียหาย เปนหนาที่ของกํานันผูใหญบานจะตองนําความเสียหาย

ทุกประเด็นมาแจงตออําเภอและอําเภอจะเปนคนรวบรวมความเสียหายเหลานั้น

ในนามของจังหวัดเพื่อประกาศเขตใหความชวยเหลือ ถาจังหวัดไมประกาศเขต

ใหความชวยเหลือก็จะไมสามารถนํางบประมาณของทองถ่ินไปใหความชวยเหลือ

ประชาชนได 

 ท้ังจังหวัดและอําเภอขอขอมูลจากทองถิ่น เกิดการทํางานซ้ําซอน 

 ขาดกําลังคน สวนใหญเปนพนักงานชาง ยังขาดความรูในระบบงาน 

 อบต. มีเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตมีไมครบ บางครั้งใช

ตําแหนงอ่ืนมาทํางานดานนี้แทน 

 การนําเคร่ืองจักรเขาไปใหความชวยเหลือในพ้ืนที่ที่ยากลําบากในการเขาถึง 

โดยเฉพาะเครื่องจักรของทองถิ่นไมสามารถดําเนินการปรับแกไขเองได 

 การประสานงานในพื้นที่ระหวางหมูบานกับทองถ่ิน ระหวางทองถิ่นกับทองถ่ิน 

ก็มีปญหา เชน หนวยงานฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ินและ 

ฝายโยธา กองชาง ยังไมคอยประสานงานกัน เปนปญหาในหนวยงานเดียวกัน 

 การชวยเหลือของทองถ่ินในกรณี “ฉุกเฉิน” ไมมีปญหา แตมีปญหากรณี “ฟนฟู” 

 ทองถ่ินมีงบประมาณ แตไมรูวาสามารถใชชองทางใดไดบางหรือควรดําเนินการ

อยางไร และปญหาเรื่องการเมืองในระดับทองถ่ิน 
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 ปญหากรณี สพฉ. (การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน) กับรถกูชีพ EMS ของทองถิ่น 

แนวทางของ สพฉ. ในเร่ืองกูชีพ เพ่ิมขั้นตอนเขามาท้ังในเรื่องวัสดุอุปกรณ คน 

บางทองถ่ินมีหัวหนางานปองกันฯอยูคนเดียว นอกน้ันเปน อปพร. และไมเขาเกณฑ

ของ สพฉ. เวลาจะออกไปชวยผูประสบเหตุผูประสบภัย เพราะออกไปตองมี

คาใชจาย ปญหาการตรวจสอบตามมา 

 เรื่องเกณฑของ สพฉ. มีเง่ือนไขและหลักเกณฑกําหนดเก่ียวกับรถท่ีจะใช ขณะท่ี

ทองถ่ินมีรถแตไมผานเกณฑ เมื่อเกิดเหตุจําเปนตองใชโดยที่ชาวบานและสวนราชการ

ไมรูถึงระเบียบและกติกาของ สพฉ. ซ่ึงสวนทางกับระเบียบแนวทางของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินเก่ียวกับการใชรถฉุกเฉินทําอะไรไดบาง โดยเฉพาะ

การทําหนาท่ีใหบรกิารสาธารณะเม่ือตองใชรถท่ีไมไดรับอนุญาตดังกลาว 

 หลายเร่ืององคกรปกครองสวนทองถิ่นขอถอนตัว ดวยขอจํากัด ในขณะที่จังหวัด

และกรม ปภ. พยายามเนนให อปท. มีบทบาท เชน เร่ืองอุบัติเหตุบนถนน ตองมี

รถกูชีพ มีหนวย EMS ท่ีจะเขาไปชวยเหลือในเบ้ืองตนกอน อปท. พรอมปฏิบัติงาน

ดังกลาว แตคนท่ีถูกปรับจาก สตง. คือ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

 การขาดแคลนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในตําแหนงเจาหนาที่ 

ฝายปองกันฯ เชน อบต.แมเปา มีคนเดียว เม่ือเกิดเหตุฤดูแลง ตองขับรถ 

ไปแจกจายน้ํา อาศัยคนในพ้ืนที่แถวน้ันหรือ อปพร. ชวยถือสายน้ํา 

 ทองถ่ินยังไมเขาใจงานการจัดการลดความเสี่ยง มุงประเด็นเกิดภัยแลวชวยเหลือ 

จะชวยมากหรือนอยอยูท่ีผูบริหารทองถิ่นวาใหความสนใจเร่ืองสาธารณภัยมากนอย

แคไหน หรืออาจคิดวามีหนวยราชการที่รับผิดชอบหลักอยูแลวคือ ปภ. เกษตร 

ประมง ปศุสัตว ที่รับผิดชอบเฉพาะดานของการฟนฟู ปลอยใหเปนหนาที่เฉพาะ

ของหนวยงานเหลานี้ และไปสนใจงานโครงสรางแทน เปนชองวางในการ 

ใหความชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

 การโอนภารกิจตามกฎหมายของทองถ่ิน ไมโอนเงินและงบประมาณมาให 

ขอเสนอแนะ 

 จุดแตกหักภัยพิบัติอยูท่ีทองถิ่น ถาทองถิ่นเขมแข็ง และคนที่จะสรางความเขมแข็ง

ใหกับทองถ่ินคือ ปภ.อําเภอ ไมใชนายอําเภอซึ่งมีภารกิจมาก 

 การใหความรู การอบรมกับหนวยงานท่ีสังกัดตางกัน มีผลตอการขับเคลื่อนงาน 

เชน โรงเรียนในสังกัดทองถ่ิน กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ท้ังท่ีอยูในเขตทองถ่ิน

เดียวกันแตไมสามารถทําได 
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 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) ควรมีงบเก่ียวกับภัยพิบัติใหแกทองถ่ิน 

เชน การเตรียมความพรอมใหความรูในหมูบาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง การฝก 

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทําแผนและตองมีการฝกซอมแผนตลอด 

เพราะแผนทําใหมีทศิทางในการทํางาน เชน กรณีถํ้าหลวง และทองถ่ินยังตอง 

รับฟงจาก สถ. เพราะสิ่งท่ีทองถ่ินกลัวอยูคือการตรวจสอบจาก สตง. 

 ทองถ่ินจะอาศัยระเบียบวาเบิกไมได แตไมไดดูภาพรวม ผูบริหารทองถิ่นไมไดดูวา

จะทําอยางไรใหเกิดการบูรณาการแกไขใหเรียบรอย ในขณะที่นายอําเภอไมมี

งบประมาณมาก ทําอยางไรท่ีจะบูรณาการเพื่อบรรเทาแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชน ในขณะที่ทองถ่ินถาไมมีงบประมาณ ไมใชหนาที่ก็จะไมทํา ดังกรณี

ประสานไปทางเจาหนาที่ทองถิ่นจะตอบกลับมาวาไมใชหนาที่และไมมีงบประมาณ 

 การถายโอนอํานาจ อาจผองถายไปใหกับทาง อปท. ซึ่งมีงบประมาณอยูแลว  

แตงบบริหารของทางอําเภอมีนอย ถาเกิดภัยจะประสานกับทางจังหวัด 

 ควรมีเจาหนาที่ปองกันทุก อปท. ใหครบกอน 

- กฎหมาย 

ระเบียบตาง ๆ 

 กอนการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ปภ. อยูกับกรมการปกครอง 

อํานาจชัด ในระดบัพื้นที่เปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ และปลัดอําเภอที่ทํา 

ขณะน้ันทองถิ่นยังไมมีบทบาทหนาที่เรื่องสาธารณภัย เปนเร่ืองของอําเภอและ

จังหวัดกอนมีการจัดตั้งกรม ปภ. สะทอนใหเห็นวาหลายหนวยงานหลังการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม อาจดวยนโยบายของรัฐบาล พยายามจะจํากัดหรือควบคุม

การโตของหนวยราชการ จึงมีการยุบหลายหนวยงานในระดับอําเภอซึ่งเปน 

สวนราชการท่ีมีความสําคัญ งานปศุสัตว งานประมงอําเภอ กรมประชาสงเคราะห

ปจจุบันมาอยูที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยกมาอยูในระดับจังหวัด 4-5 ป

ปญหาสะทอนวา ความเดือดรอนของชาวบานท่ีตองเดินทางมาติดตอ เสียเวลา

และระยะทางไกล นับเฉพาะอําเภอ ไมนับตัวหมูบานท่ียังหางไกลไปอีกแมกระทั่ง 

อ.เมือง มีหมูบานที่หางไกล 100 กวากิโลเมตรตองขามไปทาง จ.เชียงใหม  

หรือตองลองเรือมา เวลาใหความชวยเหลือจึงไมสะดวก 

 พ.ร.บ.ปองกันฯ จะกําหนดบทลงโทษเฉพาะผูที่ฝาฝน ไมไดกําหนดบทลงโทษ

สําหรับเจาหนาที่ท่ีมีอํานาจตาม พ.ร.บ. หากไมทําตามข้ันตอน กําหนดโทษ 

ไวเฉพาะวาผูที่ฝาฝนหรือผูที่ขัดขวางเจาพนักงานเทานั้นที่มีความผิด 

 ตาม พ.ร.บ.ปองกันฯ มอบหมายภารกิจใหนายอําเภอเปนผูอํานวยการ 

เปนผูอํานวยการศนูยฯ และจะสั่งปลัดอําเภอลงไปในพ้ืนท่ี 
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 การส่ังการตาม พ.ร.บ.ปองกันฯ ผูสั่งการเปนอํานาจของผูวาฯ นายอําเภอ และ

หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในทองถิ่น หมูบาน ตําบล จะเปนหนาที่ของผูบริหาร

ทองถ่ินลงไปดําเนินการ นายอําเภอจะบัญชาการอํานวยการอยูหาง ๆ ขั้นตอน

การทํางานของอําเภอในปจจุบัน เมื่อเกิดเหตุข้ึนตรงไหนจะเปนหนาที่ของทองถ่ิน

ดําเนินการและรายงานตอนายอําเภอทราบ นายอําเภอจะรายงานตอผูวาฯ  

หลังเกิดเหตุการณเปนหนาที่ของนายอําเภอไปกํากับดูแล บูรณาการ ถาทองถ่ิน

ชวยเหลือไดก็จะไมมีปญหา ถาเกินกําลังของทองถ่ิน นายอําเภอจะเขาไปสั่งการ 

โดยปกติ ผูอํานวยการทองถ่ินสั่งกํานันผูใหญบานไมได ตองอาศัยมือไมของ

นายอําเภอ เชนเดียวกับกับกรณี ปภ.สาขา ก็ตองอาศัยผูชวยนายอําเภอจาก

ปลัดอําเภอตาง ๆ 

 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ีกําหนดอํานาจหนาที่ไวชัดใหปลัดอําเภอเปนผูชวย

ของนายอําเภอ มีมือไมคือกํานันผูใหญบาน เพราะเปนไปตามสายการบังคับบัญชา 

ไมวาจะเร่ืองใด ในขณะที่ พ.ร.บ.ปองกันฯ ในชวงที่มีการรางกฎหมายมีชองวาง 

เพราะการจัดการสาธารณภัยมี 3 ระดับ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับ

ทองถ่ิน แนวทางปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยคือแผน ปภ. แปลงมาจาก 

แผนปองกันภัยฝายพลเรือน กลายมาเปนแผน ปภ. ระดับชาต ิในชวง พ.ศ. 

2552-2557 เกิดชองวางเห็นไดชัด คือ ไมมีอําเภออยูในสวนของแผน 

 สวนกลางควรออกระเบียบใหชัดเจนเพื่อเปนแนวทางในการชวยเหลือ เชน พื้นที่

จังหวัดเชียงรายมีลองน้ําตาง ๆ ผูปฏิบัติจะไดปฏิบัติอยางถูกตองไมผิดกฎหมาย 

 ตามกฎหมายเปนภารกิจของตํารวจเทานั้นในฐานะผูบังคับใชกฎหมาย กรณี

ผูฝาฝนกฎหมายทางถนน 

 มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน จะกําหนดในเรื่องแตละขนาดทองถ่ิน สวนใหญกําหนดเร่ืองวัสดุอุปกรณ

กับเคร่ืองมือวาในทองถิ่นระดับใดควรมีเคร่ืองไมเคร่ืองมืออะไรบาง สวนวิธีการ

ปฏิบัติไมมี 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการชวยเหลือประชาชน ทองถ่ินยังไมกลาใช 

 ประเด็นสาธารณภัยเล็ก ๆ ทองถ่ินสามารถจัดการได แตระเบียบยังไมคอยชัดเจน 

การตีความต้ังแตขางบนไมชัดเจน ดานลางก็จะไมกลาท่ีชวยเหลือประชาชน 

 การถูกตรวจสอบโดย สตง. ของทองถิ่น สงผลตอการทํางานรวมกับสวนราชการอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะการตีความตามกฎหมายท่ีแตกตางกัน 
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 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี พ.ร.บ.จัดตั้งท่ีใหอํานาจหนาที่อยูแลว แตแผนงาน 

กิจกรรมที่จะทําเชงิปองกันไมคอยมี ทําเฉพาะเรื่องการฟนฟู จึงทําใหเกิดปญหา

เรื่องการชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ เพราะกลัวการตรวจสอบจาก สตง. และ

หนวยตรวจสอบอื่น ๆ 

 ปญหาระเบียบเงินทดรองราชการ ออกมาทีหลัง พ.ร.บ.ปองกันฯ แตกรมบัญชีกลาง

ตีความวา ไมใชสาธารณภัย ในขณะท่ี พ.ร.บ.ปองกันฯ ระบุวา อัคคีภัยเปน 

สาธารณภัยหนึ่ง สงผลไปถึงการทํางานของทองถิ่นที่ถูกเรียกเงินคืน 

 การชวยเหลือผูประสบภัยทางดานการเกษตร เปนอีกปญหาหนึ่งท่ีทองถ่ิน 

ถูกตรวจสอบโดย สตง. เพราะการตีความกฎหมายตางกัน กลายเปนขอจํากัด 

ในการทํางานของทองถิ่นในดานสาธารณภัย 

 การใชกฎหมายของแตละหนวยงานและแตละระดับแตกตางกัน เกิดชองวาง 

ในการตีความกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของของแตละหนวยงาน 

 ชองวางระเบียบกฎหมายเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของแตละหนวย กับการคํานึงถึง

การใหความชวยเหลือกับประชาชน เชน พ.ร.บ. อบต. และสภาตําบล พ.ศ. 2537 

ไมไดระบุอํานาจหนาท่ีแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน จึงเก่ียงวา

ไมใชหนาที่ 

 แนวทางปฏิบัติ เชน ไฟไหม 1 หลัง ชวยอะไรไดบาง ใหชัดเจน และใชระเบียบ

เหมือนกันทุก อปท. และฝายตรวจสอบจะไดดูระเบียบเดยีวกัน เปนแนวทาง 

การชวยเหลือเหมือนกันทั่วประเทศ และลดการตีความวาอยางไหนเปนสาธารณภัย 

ซึ่งจะสรางความแตกแยกกันข้ึน 

 การชวยเหลือกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยขึ้น มีปญหาเชน บานเชาขอมา แตในระเบียบ 

ไดหรือไมได แตที่ติดตอไดคือฝายสงเคราะห บางคร้ังการออกตรวจพื้นที่ 

ในสวนของทองถิ่นจะคุนเคยหมด และหากไปชวยชาวบานไมได ทองถ่ินจะอึดอัดใจ 

ท่ีจะบอกวาชวยไมไดเพราะติดระเบียบ ผูบริหารทองถ่ินจะโยนใหขาราชการฟนธง

วาไดหรือไมได ถาผูบริหารทองถ่ินฟนธงมาก็จะคะแนนหาย 

 การออกนโยบาย แนวทาง ใหทองถิ่นไดนําไปปฏิบัติงานจรงิมีขอจํากัด อยางกรณี

ติดขัดที่หนวยตรวจสอบ เพราะมีหลายหนวยงานที่กํากับดูแลและถือกฎหมาย

โดยเฉพาะเร่ืองการแพทยฉุกเฉินกับเร่ืองไซเรน ไฟวับวาบ คนอนุญาตคือตํารวจ 

สาธารณสุขตรวจสอบเรื่องมาตรฐานของบนรถกับอุปกรณ ตองใชระยะเวลาแกไข

หลายหนวยงานหลายข้ันตอน กวาท่ีจะไดรับการอนุญาตใชรถดังกลาวได แตที่ผานมา
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รถของสวนราชการและทองถ่ิน ใชว่ิงเหมือนมูลนิธิโดยไมไดรับอนุญาต แตไดรับ

การรองขอจากตํารวจ โรงพยาบาลเพ่ือสงตอในกรณีพื้นที่เกิดเหตุอยูหางไกล 

 ระเบียบของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเร่ืองการฟนฟู มี 3 ดาน คือ  

ดานสาธารณสุข ดานคุณภาพชีวิต และดานฟนฟูผูประสบภัย ในรปูของ

คณะกรรมการเปนผูพิจารณา ไมใชการตัดสินใจโดยผูบริหารทองถ่ินแตมีฐานะ

เปนประธานกรรมการ มีผูทรงคุณวุฒิในเขตทองถิ่นนั้น ๆ ตัวแทนสวนราชการที่

นายอําเภอมอบหมาย 2 คน และปลัดทองถ่ิน พิจารณาใหความชวยเหลือในรูป

คณะทํางาน ระเบียบนี้มีความชัดในตัวเอง แตแนวทางปฏิบัติควรมีการทําใหเกิด

ความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน เชน การฟนฟูดานการเกษตรเปนการฟนฟู

เยียวยาผูเสียหาย ซึ่งเกิดกรณี สตง. ตรวจสอบวายังไมไดมีการโอนภารกิจให

ทองถ่ิน ตองขอความชวยเหลือไปทางจังหวัด ขณะที่เสียหายไมก่ีไร แตตองใช

ระยะเวลานานกวาที่จะไดเงิน สงผลตอการฟนตัวของชาวบานกวาท่ีจะไดรับ

ความชวยเหลือ 

 กฎหมายของทองถิ่นมีหลากหลาย เชน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กับ พ.ร.บ.ผังเมือง

ท่ีสามารถอนุญาตสรางสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ไดโดยไมไดมองผลกระทบทางดาน 

สาธารณภัย โดยเฉพาะเร่ืองอุทกภัย กรณีของจังหวัดเชียงราย เสนทางหลวงจาก

เชียงรายถึงอําเภอแมสายเปนเมืองโตเร็ว ตองมาตามแกทีหลังเกิดเหตุน้ําทวม

ภายในครึ่งชั่วโมง หากมีการทําความเขาใจต้ังแตแรกก็จะชวยลดผลกระทบ

ไดมาก รวมถึงการใหความรูกับชาวบาน แตท่ีผานมาทองถิ่นเนนเร่ืองอาชีพและ

ความเปนอยู ในขณะที่สาธารณภัย ผลกระทบสิ่งแวดลอมตาง ๆ ใหสวนราชการ

จัดอบรมแทน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยบางฉบับสุมเสี่ยงกับการเขามาตรวจสอบของ สตง. 

ตองกลับไปที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) กระทรวงมหาดไทยสั่ง 

ขอกฎหมายและตองอิงกับ สถ. หากบอกวาไดจึงจะปฏิบัติตามระเบียบได 

ขอเสนอแนะ 

 สถ. นํามาตรฐานสาธารณภัยไปอยูกับสวนงานโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งมีสวนงานไมตรง 

แตสงคนมาฝกท่ีสถาบันพัฒนาของ ปภ. ดังนั้น สถ.ควรดู พ.ร.บ.ปองกันฯ ท่ีกําหนด

ในเร่ืององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่อะไร 

 ทองถ่ินอําเภอควรมีสวนชวยในเร่ืองระเบียบกฎหมาย 

 ควรปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีทําใหเกิดแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือ

ประชาชนไปในแนวทางเดียวกัน ไมควรตองมาคอยรับบริจาค 
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 การซักซอมโดยเฉพาะขอติดขัดเรื่องระเบียบตาง ๆ ในการเบิกจาย ดังน้ัน คลังจังหวัด 

คลังทองถ่ิน และระดับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของควรมีการซักซอมทําความเขาใจรวมกัน 

และแกไขปญหาความลาชารวมถึงการตรวจสอบ 

- แผน/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

 แผน ปภ. ระดับชาติ พ.ศ. 2558 นําอําเภอเขามามีสวนโครงสรางการบริหาร

จัดการสาธารณภัย แตในกฎหมายแมยังไมมีการปรับปรุงแกไขโครงสรางของ

อําเภอ มีแตนายอําเภอเปนผูอํานวยการอําเภอ จึงฝากงานไวท่ีปลัดอําเภอ 

ในสวนของเลขาฯ 

 แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ หรือแผนตาง ๆ ขาดคนขับเคลื่อนและกระตุนใหเกิด

การนําไปใชประโยชน ดังนั้น แผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตองขยับเขยื้อน

ตั้งแตขางลาง เพราะเปนผูใชประโยชนจากแผนดังกลาว เชน กรณีถํ้าหลวง เกิดเหตุ

วันแรก ทองถ่ินกับอําเภอไปถึงที่เกิดเหตุไมสามารถดําเนินการได เพราะไมรูวามีแผน

ตองทําอยางไร 

 มีแผนจํานวนมาก แตขาดคนนําไปปฏิบัติและใชประโยชนจรงิ 

 การทําขอมูลทรัพยากรในพื้นท่ีเพ่ือพรอมสําหรบัการใชประโยชน เนื่องจากในชวง

การปรับปรุงแผนจะมีการสํารวจเรื่องวัสดุอุปกรณ ซ่ึงทางจังหวัดเปนหนวยขอขอมูล

แตละระดับในจังหวัดอยูแลว ปญหาคือรวบรวมขอมูลแตไมมีการกระจายขอมูล

ใหหนวยงานอื่นซึ่งบางหนวยงานจําเปนตองใชอุปกรณเครื่องจักรเหลานั้นแทน

การไปขอจากเอกชน เพ่ือรับการสนับสนุนจากหนวยราชการดวยกัน 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน บางเร่ือง 

ท่ีมีความรูมากกวานายอําเภอหรือผูบริหารทองถ่ิน อาจเปนอํานาจเด็ดขาด 

ท่ีสามารถสั่งการไดบางอยาง เชน ความรูเรื่องสาธารณภัย แตโครงสราง 

การจัดการภัยในพ้ืนท่ีเปนของผูบริหารทองถิ่น 

 คนที่ทํางานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตองไดรับการบรรจุไวต้ังแต

แผนชาติ แผนจังหวัด และแผนอ่ืน ๆ 

- อปพร.   อปพร. สังกัดทองถ่ิน ในกรณีเกิดภัยพิบัติพ้ืนท่ีหนึ่งแตไมเกิดอีกพ้ืนท่ีหน่ึง เกิดปญหา

การชวยสนับสนุน เปนโครงสรางสายการบังคับบัญชาที่สงผลการทํางานในพ้ืนท่ี

อําเภอและจังหวัด 

 อปพร. ปฏิบัติตามท่ีหนวยไหนเรียกใช ทั้งทางอําเภอ ผูบริหารทองถิ่น ปภ. เปน

จิตอาสา สิ่งที่เปนชองวางคือ บาง อปท. มีเจาหนาท่ีปองกันฯไมเพียงพอ หรือมีแค

ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันฯ ตองรอคําสั่งจากฝายความมั่นคงของอําเภอ 
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 เทศบาล อบต. จะจัดงบฝกอบรม อปพร. ตองมาที่จังหวัด ไมเหมือนท่ีผานมา

สามารถดําเนินการเองได และการตองมาฝกในจังหวัด เปนข้ันตอนที่ยุงยากขึ้น 

บางคนไมสามารถมาฝกอบรมที่จังหวัดไดเพราะใชเวลาหลายวัน มีงบประมาณ 

คนพรอม แตไมพรอมจะเขามาฝกอบรมที่จังหวัด 

 การฝก อปพร. ยังมีระเบียบ กอนฝกตองมีการตัดชุดตามระเบียบ ตัดชุดไดไมเกิน

เดือนละ 2 คร้ัง ทั้งน้ีแลวแตฐานะทางการเงินการคลังของแตละท่ี สรางความหนักใจ

ใหกับผูบริหารเพราะมีท้ังคนท่ีทํางานและไมทํางานมาเซ็นเพ่ือใหมีคนมา บางที 

มีคนมาอบรมนอย จะต้ังงบประมาณก็ไมเพียงพอ หรือไมคุมคาในการจัดฝก 

แกปญหาดวยการรวมฝก เชน ชวงนี้ควรฝกแลว แตงบประมาณยังไมมา ไปฝก

ในชวงฤดูเก็บเก่ียว คนก็ไมพรอม แตพอพรอมก็นํามาฝกที่จังหวัด แตคนไมอยาก

มาแลว และฝกครั้งละ 4 คืน 5 วัน การเบิกเงนิก็ไมเขาใจกัน 

 อปพร. ไมตองรอยละ 2 คัดคนที่ทํางานจริง ๆ มาอบรมดานสาธารณภัย เนนวิชา

ท่ีเกี่ยวกับภัยที่เกิดข้ึนในทองที่ทองถิ่น เชน ไฟไหม น้ําทวม วาตภัย ทางศูนยเนน

ดินโคลนถลม ทางท่ีราบอัคคีภัย ปูพ้ืนใหกอน ภัยทางทองถนน อาสาจราจร ซึ่งกําลัง

ของตํารวจมีไมมาก 

ขอเสนอแนะ 

 การฝกเสริมทักษะความรู ควรมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถใหการชวยเหลือ

เบื้องตนได 

 ตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินแกไขปญหาใหคนทองถ่ินเองได อปพร. ก็เปนคน 

ในทองถ่ิน อยางนอยควรมีคาตอบแทนท่ีเปนขวัญและกําลังใจ 

- ภาคสวนอ่ืน  บางกรณีไฟไหมบาน แกปญหาอุดชองวางดวยการขอความชวยเหลือไปยังมูลนิธิ 

สภากาชาดแทน 

 กลุมแมบานเขามาชวยใหความรูนอกเหนือจากอาชีพ คือเรื่องอัคคีภัย 

ซึ่งเปนภัยใกลตัว ภัยทางน้ํา ในจังหวัดเชียงรายมีเด็กจมน้ําทุกปโดยให อบจ.  

เปนเจาภาพอบรมเจาหนาที่และใหเจาหนาที่ไปอบรมชาวบาน 

- ขอเสนอ

เพิ่มเติม 

 ควรใหความสําคัญกับภารกิจ “ความปลอดภัยทางถนน” เน่ืองจากมีผูเสียชีวิต

ตลอดป มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวัน ทองถิ่นไมไดเห็นความสําคัญ จําเปนตองมี 

คนขับเคลื่อนใหทองถ่ิน 

 ขอจํากัดในเร่ืองการลดความเสี่ยง มีแนวทางและรปูแบบในเชิงวิชาการ แตขาด

การปฏิบัติงานจริงที่ยังนอยอยูมาก ท้ังนี้ สามารถขอความชวยเหลือไดจาก ปภ.
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จังหวัด ศูนย ปภ.เขต ทสจ. (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัด) ซึ่งทําเร่ืองนี้อยู 

 การลดความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงชองวางกวางมาก ถาจังหวัดไมไปทํา 

อําเภอไมมีงบประมาณในสวนน้ี เพราะงานกิจกรรมตาง ๆ เชน ยาเสพติดรับมา

จาก ป.ป.ส. จะมีงบประมาณใหอําเภอเขามาดําเนินการ ทั้งอบรมใหความรู 

หมูบานสีขาว แตการจัดการสาธารณภัยไมมี มีแคจังหวัด 

 ชวงต้ังกรม ปภ. ใหม ๆ ยังอยูที่ท่ีทําการปกครองจังหวัด โดยเฉพาะเร่ือง 

การชวยเหลือ ยังไมไดเปนเลขาฯ ผูวาฯ เต็มท่ี มาปรับเปลี่ยน พ.ศ. 2552-2553 

มีการดึงงานผองถายงานมาจากที่ทําการปกครองจังหวัดในเรื่องการชวยเหลือ 

ปภ. ปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือจริงประมาณ 10 ป แตเดิมใหที่ทําการ

ปกครองจังหวัดเปนพ่ีเลี้ยงไปชวยเหลือ เมื่อดึงงานออกมาแลว แตพื้นที่ไมมี 

 สวนปองกันทั้งจังหวัด ควรมีการซักซอม หาแนวทางประชุมกัน ทุกไตรมาสหรือ

วิธีอ่ืน ๆ ถามีเร่ือง เชิญคลังทองถิ่นดวย เพื่อแกไขชองวางที่ทําให สตง. มาตรวจสอบ 

ถามีระเบียบ มีอัตรา มีการซักซอมทั้งจังหวัด การชวยเหลือตาง ๆ จะทําใหมั่นใจขึ้น

ไดวาบุคลากรก็อยากจะทํางานในสวนนี้เพราะระเบียบชัดเจน ลดความเสี่ยง 

 กลไกในพ้ืนที่มีอยูมาก แตละหนวยงานตองเลือกทําภารกิจของตนเองกอน กลไก

การประสานงานจึงติดขัด 

 ผูวาราชการจังหวัดยังจําเปนตองมามีบทบาทนําในการเชื่อมประสานแตละระดับ

ในจังหวัด เชน จัดโซนเรื่องสาธารณภัย การเบิกจาย ซ่ึงจังหวัดเชียงรายขาด 

การประสานงานกัน ขาดการซักซอมและการประชุมรวมกัน 

 กลไกการประชุมเพ่ือเลือกสถานการณ การประชุมเพ่ือจัดฉาก การประชุมเพ่ือ

เตรียมเกี่ยวกับการฝกซอมตาง ๆ  กอนจะเกิดการฝกซอม เพ่ือใหเกิดความคุนเคยกัน 

สวนใหญเปนฝายปฏิบัติ แตขีดจํากัดคือฝายปฏิบัติระดับไหนตองยอนกลับไปที่

ผูบริหาร และเนื้อหาสาระของการประชุมก็มีความสําคัญ เชน สามารถนําไปปฏิบัติ

ไดจริงหรือไม การซักซอมมีการประเมินผลหรือไม 

 อํานาจการตัดสินใจของผูปฏิบัติยังไมเด็ดขาดเทากับผูบริหาร แมจะมีความคุนเคย

กับผูปฏิบัติจากหนวยงานอ่ืน ๆ ก็ตาม และผูบริหารระดับเดียวกันยังมีความคั่นกลาง

ระหวางพื้นที่ ตัวจักรสําคัญคือ ผูบริหารวามีปฏิสัมพันธมากนอยกันแคไหน 

 ผูปฏิบัติสายปองกันจะเชื่อมประสานกันอยูแลว 
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4.2.1 บริบทของพ้ืนที่ 

สภาพภูมิศาสตร จังหวัดเพชรบูรณตั้งอยูในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง มีแนวเขตติดตอกับภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประมาณเสนรุงที่ 16 องศาเหนือ กับเสนแวงที่ 101 องศาตะวันออก 

มีพื้นที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,917,760 ไร สวนที่กวางที่สุดของจังหวัด

จากดานตะวันออกถึงตะวันตก กวาง 55 กิโลเมตร สวนท่ียาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใตสุด ยาว 296 กิโลเมตร 

สูงจากระดับทะเล ประมาณ 114 เมตร และอยูหางกรงุเทพฯ 346 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 215 

สภาพภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ ประกอบดวยภูเขาเพชรบูรณเปนรูปเกือกมา รอบพ้ืนท่ี

ดานเหนือของจังหวัด เปนแนวขนานกันไปท้ังสองขาง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คิดเปนเนื้อที่ประมาณ

รอยละ 40 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด มีพ้ืนท่ีราบอยูตอนกลางและอําเภอดานใตของจังหวัด เปนพ้ืนท่ีลาดชันจากเหนือ

ลงใต มีพื้นท่ีปาไม 3,624,830 ไร คิดเปนรอยละ 45.78 มีแมน้ําปาสัก เปนแมน้ําสายสําคัญที่สุดของจังหวัด 

ไหลผานตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ตนน้ําเกิดจากภูเขาผาลา

ในจังหวัดเลย มีหวยลําธารหลายสายเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ แมน้ําปาสักไหลผานอําเภอหลมเกา อําเภอหลมสัก 

อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหนองไผ อําเภอบึงสามพัน อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอศรีเทพ 

 

 

  

                                                             
 5 สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ, เก่ียวกับจังหวัดเพชรบูรณ, < http://www.phetchabun.doae.go.th 

/index.php/2015-09-12-05-23-52 > เขาถึงขอมูลเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2561. 
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ภาพท่ี 4.2 แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ 
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ดวยสภาพภูมิประเทศและขนาดพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงราย ทําใหการเดินทางจากอําเภอเมืองเชียงราย

ไปยังอําเภออื่น ๆ ตองใชเสนทางและระยะเวลาการเดินทางที่แตกตางออกไป ซึ่งโดยสวนใหญบางอําเภอที่อยู

ในบริเวณเขตภูเขาตองใชระยะเวลาคอนขางนาน ระยะทางและระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมืองเชียงราย

ไปอําเภออ่ืน ๆ ปรากฏขอมูลดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.8 ระยะทางและระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมืองเพชรบูรณไปอําเภออื่น ๆ  

 

อําเภอ ระยะทางจากอําเภอเมือง ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมือง 

อําเภอหลมสัก 44 กิโลเมตร 36 นาที 

อําเภอหลมเกา 55 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 20 นาที 

อําเภอน้ําหนาว 140 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 22 นาที 

อําเภอเขาคอ 47 กิโลเมตร 38 นาที 

อําเภอชนแดน 68 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 18 นาที 

อําเภอวังโปง 70 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 26 นาที 

อําเภอหนองไผ 56 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 

อําเภอบึงสามพัน 83 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 8 นาที 

อําเภอวิเชียรบุรี 106 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 25 นาที 

อําเภอศรีเทพ 123 กิโลเมตร 2 ชั่วโมง 

 

หมายเหตุ: ขอมูลระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภออื่น ๆ คํานวณระยะเวลาโดยเฉลี่ยจาก google.com/maps 

  

สภาพการปกครอง จังหวัดเพชรบูรณแบงเขตการปกครองออกเปนอําเภอจํานวน 11 อําเภอ ตําบล

จํานวน 117 แหง หมูบานจํานวน 1,430 แหง ในขณะที่การแบงเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด

เพชรบูรณมอีงคกรปกครองสวนทองถ่ินรวม 128 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน 1 แหง 

เทศบาลจํานวน 25 แหง ไดแก เทศบาลเมืองจํานวน 3 แหง และเทศบาลตําบลจํานวน 22 แหง และองคการ

บรหิารสวนตําบลจํานวน 102 แหง รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.9 การแบงเขตการปกครองของจังหวัดเพชรบูรณ6 

หนวย: แหง 

 อําเภอ 

การแบงเขตการปกครอง 

ตําบล หมูบาน 
เทศบาล

เมือง 

เทศบาล

ตําบล 
อบต. 

1 อําเภอเมืองเพชรบูรณ 17 216 1 3 15 

2 อําเภอหลมสัก 23 251 1 1 19 

3 อําเภอหลมเกา 9 98 - 1 9 

4 อําเภอน้ําหนาว 4 30 - - 4 

5 อําเภอเขาคอ 7 72 - 1 4 

6 อําเภอชนแดน 9 139 - 4 8 

7 อําเภอวังโปง 5 64 - 2 5 

8 อําเภอหนองไผ 13 142 - 6 9 

9 อําเภอบึงสามพัน 9 123 - 1 9 

10 อําเภอวิเชียรบุรี 14 189 1 1 14 

11 อําเภอศรีเทพ 7 106 - 2 6 

รวมทั้งสิ้น 117 1,430 3 22 102 
 

ดานการบริหารราชการ จังหวัดเพชรบูรณมีหนวยงานราชการระดับจังหวัดตั้งอยูในจังหวัดเพชรบูรณ

ทั้งสิ้น 94 หนวยงาน จําแนกไดดังน้ี  

(1) การบริหาราชการสวนกลาง ประกอบดวยสวนราชการสังกัดสวนกลาง ซึ่งมาจัดตั้งหนวยปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 62 หนวยงาน 

(2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค ประกอบดวยสวนราชการสังกัดสวนกลาง ซึ่งมาจัดตั้งหนวยปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 32 หนวยงาน 

(3) การบริหารราชการสวนทองถิ่น มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี รวม 128 แหง ประกอบดวย 

องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 3 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 22 แหง และ

องคการบริหารสวนตําบล 102 แหง ดังแสดงในตารางที่ 1  

 

                                                             
6 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ. 
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สภาพภูมิสังคม จังหวัดเพชรบูรณแบงลักษณะของประชากรออกเปน 2 สวน คือ ทางตอนเหนือของ

จังหวัด ประกอบดวยอําเภอหลมสัก อําเภอหลมเกา และอําเภอน้ําหนาว ประชาชนสวนใหญมีพ้ืนเพและหลักแหลง

อยูที่เดิมมากอน มีภาษาทองถิ่น ขนบธรรมเนียมและประเพณี ตลอดจนความคิดเห็นท่ีคลายคลึงหรือกลมกลืนกัน 

สวนอําเภอทางตอนใตของจังหวัดนั้น ประกอบดวยอําเภอชนแดน อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอบึงสามพัน อําเภอ

หนองไผ และอําเภอศรีเทพ มีประชากรอพยพมาจากจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือบุกเบิกพื้นที่ทํากินใหม โดยประมาณ

รอยละ 56 เปนกิจกรรมที่เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นจึงแตกตางไปตามลักษณะพื้นที่ โดยในพื้นท่ี

อําเภอหลมสักและอําเภอหลมเกา มีประเพณีดั้งเดิมที่คลายกับภาคอีสาน เชน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณี

บุญแขงเรือออกพรรษา ประเพณีสงกรานต ในตัวจังหวัดเพชรบูรณมีประเพณีเหมือนกับภาคเหนือและภาคกลาง

โดยทั่วไป สวนดานใตของจังหวัดจะมีประเพณีท่ีผสมผสานกัน เปนไปตามวิถีชีวิตของกลุมคนที่อพยพเขามา  

 ดังน้ัน จังเพชรบูรณจึงมีประชากรที่เปนพ้ืนบานโดยพูดภาษาถิ่นที่แตกตางกัน จึงทําใหวัฒนธรรมทาง

ภาษาถิ่นของเพชรบูรณมีความหลากหลาย และภาษาถ่ินท่ีใชมีความหลากหลายเชนกัน มี 6 ภาษาดังน้ี7  

(1) กลุมภาษาหลม เปนภาษาถ่ินที่ใชกันในเขตอําเภอตอนบน ไดแก อําเภอหลมเกา อําเภอหลมสัก 

อําเภอน้ําหนาว ประชากรในเขตพ้ืนที่นี้สวนใหญเปนคนทองถ่ินเดิม 

 (2) กลุมภาษาเพชรบูรณ กลุมภาษานี้จะพูดกันในเขตอําเภอเมืองเปนภาษาท่ีมีสําเนียงเปนเอกลักษณ 

เฉพาะตัวคําศัพทที่ใชมีทั้งภาษาถิ่นไทยกลาง และภาษาเพชรบูรณ 

 (3) กลุมภาษาเพชรบูรณตอนใต คือ ภาษาท่ีใชกันในเขตอําเภอตอนใตซ่ึงไดแก อําเภอบึงสามพัน 

อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ ภาษาที่ใชพูดจะแบงเปน 2 กลุม คือ ภาษาถ่ินไทยภาคกลาง สวนใหญจะเปน

คนทองถ่ินเดิม และภาษาพูดอีกกลุมหนึ่งคือ ภาษาอีสาน เปนประชากรที่อพยพมาจากภาคอีสาน  

 (4) กลุมภาษาถ่ินไทยกลาง เปนภาษาที่ใชพูดทั่วไปในเขตจังหวัดเพชรบูรณ เพราะเพชรบูรณเปนเมือง

ที่มีประชากรมาจากหลายทองที่อพยพเขามา 

 (5) ภาษากลุมชาวบน ชาวบนเปนกลุมชนดั้งเดิมของเพชรบูรณ สืบเชื้อสายมาจากละวา มีภาษาพูด 

เปนภาษาชาวบน (ประชากรเชื้อสายชาวบน)  

 (6) ภาษากลุมชาวเขา ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณมีรูปรางคลายเกือกมามีภูเขา

ลอมรอบทุกดาน จึงมีประชากรสวนหน่ึงอาศัยอยูบนเขา ชาวเขาในจังหวัดเพชรบูรณประกอบดวยชาวเขา

เผามงเปนสวนใหญ เผาลีซอ เปนตน  

 จังหวัดเพชรบูรณจึงเปนจังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งดานประชากรและภาษาในแตละพ้ืนท่ี จํานวน

ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 995,331 คน จําแนกเปนประชากรชาย 

492,647 คน และประชากรหญิง 502,684 คน คิดเปนความหนาแนนตอตารางกิโลเมตรคือ 78.57 คน ตอ

                                                             
 7 สํานักงานอุตสาหกรรม, แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2560-2564, 

<http://www.industry.go.th/phetchabun/index.php/about/faqs/2018-05-10-09-06-33?format=html.> เขาถึง

ขอมูลเม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2561. 
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ตารางกิโลเมตร ซึ่งขอมูลจํานวนประชากรของจังหวัดเชียงรายจําแนกตามเพศ ความหนาแนนของประชาชน และ

จํานวนบาน ตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2560 ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 4.10 จํานวนประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ8 

 หนวย: คน 

รายการขอมูล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ประชากรรวม 995,807 996,986 995,223 995,331 

ประชากรชาย 494,251 494,575 493,187 492,647 

ประชากรหญิง 501,556 502,411 502,036 502,684 

เนื้อที ่(ตร.กม.) 12,668 12,668 12,668 12,668 

ความหนาแนน ตอ ตร.กม. 78.61 78.7 78.56 78.57 

จํานวนบาน 332,641 338,356 343,422 348,520 

 

 

บริบทเฉพาะของพ้ืนที่ท่ีสงผลตอการจัดการสาธารณภัย ดวยสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดเพชรบูรณ

เปนที่ลุมแองกระทะ ลอมรอบดวยภูเขา มีลักษณะพ้ืนทีที่ลาดชันจากทิศเหนือลงไปทางทิศใต มีการบุกรุกตัดไม

ทําลายปา สงผลใหปาไมสามารถดูดซับนําไวไดทัน จึงเปนสวนหนึ่งทําใหเกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลม

ตามมา โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนท่ีภูมิศาสตรที่มีลักษณะภูเขาสูงชันลอมรอบ ชวงฤดูฝนในพ้ืนท่ีมีฝนตกหนัก

และติดตอกันเปนเวลานานจะกอใหเกิดนํ้าไหลบาลงตามผิวดินมากกวาปกติ ตามลักษณะพื้นที่และสภาพ

ภูมิประเทศที่มีทั้งอากาศรอนจัด และหนาวจัด และรวมถึงฤดูฝนที่สงผลตอการเกิดสาธารณภัยในดานอุทกภัย 

และดินโคลนถลม  

    

4.2.2 สถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

สภาพปญหาดานสาธารณภัยในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณถือวาไดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม 

เปนสถานการณสาธารณภัยของจังหวัดเพชรบูรณเสมอมา ชวงฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของ

ทุกป หลายพ้ืนท่ีจะมีฝนตกหนักและตกติดตอกันยาวนาน ซึ่งกอใหเกิดนํ้าไหลบาตามผิวดิน และเปนสาเหตุ

ที่น้ําทวมในพื้นที่ตาง ๆ ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดเปนภูเขาสูงลาดชันลอมรอบและเปนแองกระทะ 

อีกทั้งการไมอนุรักษทรัพยากรที่มีอยูทั้งทรัพยากรดิน ปาไม และบางพื้นท่ีมีการถากปาเพื่อทําการเกษตรกรรม 

การกอสราง การตัดไมทําลายปา จึงสงใหเกิดอุทกภัยและดินโคลนถลมไดเร็วขึ้น อาจจะสงผลกระทบโดยกวาง

                                                             
8 สํานักงานสถิติแหงชาติ, จํานวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เน้ือท่ี ความหนาแนน และบาน จําแนกตามภาค 

และจังหวัด พ.ศ. 2551-2560 <http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx> เขาถึงขอมูล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 
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ตอประชาชน ชุมชน หมูบาน โดยเฉพาะที่ตั ้งในพื้นที่เสี่ยงภัย และยังสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศตอการเกิดอุทกภัยที่มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน และกอใหเกิดดินโคลนถลมตามมาในบริเวณที่มี

ลักษณะเปนภูเขาสูงชันลอมรอบ ตามขอมูลป พ.ศ. 2559 พื้นท่ีเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีของจังหวัด

เพชรบูรณ มีทั้งหมดอําเภอ 11 แหง ตําบล 88 แหง และหมูบาน 503 แหง9  

สําหรับการเกิดอุทกภัยในจังหวัดเพชรบูรณ มี 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก คือ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณ

พ้ืนท่ีลุมน้ําตนอบนและลํานํ้าสาขาตาง ๆ เกิดจากการที่ฝนตกหนักและน้ําปาไหลหลากจากตนน้ําลงมามาก 

จนไมสามารถระบายน้ําไดทัน ทําใหเกิดนํ้าหลากอยางรวดเร็ว พ้ืนที่น้ําทวมเปนประจํา ไดแก อําเภอหลมเกา 

อําเภอหลมสัก และอําเภอเมืองเพชรบูรณ สวนลักษณะที่สองของการเกิดอุทกภัยจะเกิดบริเวณพื้นที่ราบลุม 

ไดแก อําเภอหนองไผ อําเภอวิเชียรบุรี อําเภอศรีเทพ โดยเฉพาะเขตลุมน้ําปาสัก ดังนั้น เมื่อเขาสูชวงฤดูฝน

จึงเกิดอุทกภัยเปนประจําทุกป โดยพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณมีน้ําไหลผานไดหลายชองทางจึงสงผลใหเกิด

อุทกภัยบอยคร้ัง นอกจากนี้ สถานการณในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณยังตองประสบกับวาตภัยที่มาพรอมกับพายุ

ฤดูรอนอีกดวย 

  

 4.2.3 กลไกการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

จังหวัดเพชรบูรณมีกลไกการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 และแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2558 ใหมีการเตรียมความพรอมปองกันรับมือและแกไขวาตภัย อุทกภัย 

และดินโคลนถลม รวมไปถึงปญหาภัยแลง กําหนดใหมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุเพ่ือเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือ 

และวางมาตรการดําเนินการแกไขสถานการณเพื่อใหสอดรับกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2558 และนําไปสูแผนปฏิบัติการ 

4.2.3.1 กลไกและตัวแสดงหลัก 

 การจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ มีกลไกสําหรับ

การปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 4 ระดับ ประกอบดวย  

(1) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ เปนกลไกในการรับผิดชอบ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ 

ควบคุม กํากับ ดูแล สั่งการ และดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอนตามศักยภาพของ

หนวยงานในเขตจังหวัด  

(2) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ ประกอบดวยนายอําเภอเปนผูอํานวยการ

อําเภอ มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอนั้น ๆ และชวยเหลือ

ผูอํานวยการจังหวัด  

                                                             
 9 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ, แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย 

และดินโคนถลม จังหวัดเพชรบูรณ, น 1.  
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(3) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ประกอบดวยนายกเทศมนตรีเปน

ผูอํานวยการทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตนเอง และใหการชวยเหลือ

ผูอํานวยการจังหวัดตามที่ไดรับมอบหมา 

(4) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยนายก

องคการบริหารสวนตําบลเปนผูอํานวยการทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของตน และชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

ทั้งนี้ กําหนดใหกองอํานวยการและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด อําเภอ เทศบาล และองคการ

บรหิารสวนตําบลของจังหวัดเพชรบูรณมีโครงสรางตามท่ีกําหนดไวในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพชรบูรณ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 6 ฝาย ไดแก ฝายอํานวยการ ฝายแผนงานและโครงการ ฝายปองกัน

และปฏิบัติการ ฝายฟนฟู ฝายประชาสัมพันธ และฝายสื่อสาร ดังแผนภาพตอไปน้ี  

 

แผนภาพท่ี 4.1 โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ/เทศบาล/ตําบล

จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 

 

ที่มา: แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม จังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 2560  

   

 สวนการปฏิบัติกองอํานวยการปองกันปองและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ ตองเตรยีมพรอม

ปฏิบัติการสถานการณปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมความพรอมรับสถานการณทั่วไปหรือมีขนาดเล็ก 

(ระดับ 1) ใหดําเนินการปองกัน ลดผลกระทบ และการเตรยีมความพรอม และดําเนินการจัดตั้งศูนยบัญชาการ

เหตุการณปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) มีอํานาจหนาที่การบริหาร

จัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ และเปนศูนยกลางในการระดม

กองอาํนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อําเภอ/เทศบาล/

องคการบริหารสวนตําบล 

ฝาย

อํานวยการ 

ฝายแผนงาน

และโครงการ 

ฝายประชา 

สัมพันธ 

ฝายปองกันและ

ปฏิบัติการ 

ฝายฟนฟู

บูรณะ 

ฝาย

ส่ือสาร 
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สรรพกําลังและทรัพยากรในการบริหารจัดการ อํานวยการประสานงานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ 

ทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรสาธารณกุศล โดยจังหวัดเพชรบูรณไดมี

การจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ เปนผูอํานวยการศูนยฯ 

พรอมคณะ และคณะที่ปรึกษาศูนยบัญชาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย ผูบัญชาการ

กองพลทหารมาที่ 1 และผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เขารวมกันดําเนินการปองกันและแกไขสถานการณ

ในพ้ืนท่ีในจังหวัดเพชรบูรณ  

 

4.2.3.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ  

 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณอยูในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ

มีโครงสรางองคกรแบงเปน 3 ฝาย ไดแก กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ ฝายปองกันและปฏิบัติการ 

และฝายสงเคราะหผูประสบภัย โดยในปจจุบันมีกรอบอัตรากําลังทั้งที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานราชการ ขอมูลอัตรากําลังบุคลากร ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดังตาราง 

 

ตารางที่ 4.11 อัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ10 

หนวย: คน 

หนวยงาน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา ปฏิบัติ กรอบ ปฏิบัติ กรอบ 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเพชรบูรณ 
12 14 5 4 1 

  

 

 4.2.4 บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี  

บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเปนการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึก

รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณและหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2661 รวมไปถึงการประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 

 

 

                                                             
10 กองการเจาหนาที่ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
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4.2.4.1 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

สํานักงานไมมีฝายปองกัน ใชบุคลากรภายในทําทุกเร่ืองโยกไปมา 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน  การใชไลนในการติดตอวาหนวยงานใดพอจะชวยเหลือวัสดุอุปกรณใดไดบาง 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ศักยภาพของ ปภ.จังหวัด ยังไมท่ัวถึงรัศมี 300 กวากิโลเมตรของจังหวัด

เพชรบูรณ 

 ปญหาการเก็บขอมูล เมื่อถึงพื้นที่ไมใชจะไดขอมูลทันที เชน ชาวบานตองการ

เสื้อกันหนาว ปภ.สั่งลงไปใหทองท่ีสั่งคนของตนได แต ปภ.จะลงไปสั่งกํานัน

ผูใหญบานไมได หาก ปภ. ลงสํารวจเอง จะตองใชระยะเวลามากขึ้น 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน งบประมาณ 

 การบริหารจัดการงบประมาณเพียงพอ เมื่อเหลือก็ใชไปกับการอบรม เชน 

ดับเพลิง 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

บุคลากร 

 มีบุคลากรถูก ป.ป.ช. ชี้มูลอยู 2 เร่ือง คือ เรื่องขุดลอก (เร่ืองเมื่อประมาณ 2-3 ป) 

กับซื้อผาหม (เร่ืองเม่ือประมาณ 9 ป) ซึ่งมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 คนในหนวยงานไมไดรูเทากันทุกคน ระดับตําแหนงตางกัน ศักยภาพจึงตางกัน  

ความพยายามใหทุกคนรับรูคนเปนไปไดยาก เพราะมีทั้งขาราชการ พนักงาน

ราชการ ลูกจาง 

 มีแตการโอนยาย ไมมีเขามาเพ่ิม กรมไมสนับสนุนคนเขามาชวย 
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งบประมาณ 

 งบประมาณยับย้ัง 10 ลานบาท เปนเร่ืองการปองกัน จังหวัดเพชรบูรณไมเคยใช 

 ขนาดของจังหวัดท่ีมีงบประมาณดําเนินการตางกัน 

- ขอเสนอแนะ  ถามีความรูในเร่ืองตาง ๆ สามารถไปชวยเหลือทองถ่ินในการอบรมใหความรูได 

เชน เร่ือง CBDRM รวมถึงการฝกซอมแผน แตใหทองถ่ินเปนผูเขียนโครงการ

และจัดทํางบประมาณ 

(4) การประสานงานในระดับพ้ืนที่ 

- สภาพปจจุบัน  การประกาศพ้ืนที่ชวยเหลือการตัดสินใจตาง ๆ เมื่อประสบภัย นายอําเภอทําเอง 

ทําไปเพราะวาผูวาฯ สั่ง มีกฎหมายสั่ง แตเคร่ืองไมเคร่ืองมือใชทองถิ่น พยายาม

ทําใหดีที่สุด แทบไมมี ปภ.เขามาเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี เชน ไฟไหม 

รถดับเพลิงของทองถิ่น 

 การมีทหารอยูในพ้ืนที่ ไดมีการขอถุงยังชีพ (มีตราสีสมของ ปภ.) จาก ปภ.

จังหวัดเอาไปไวในหนวยทหารตาง ๆ เพ่ือสะดวกในการแจกจายชวยเหลือ 

 ทหารมีการแบงเขตดูแล เม่ือมีภัย ปภ.จังหวัดรูวาตองประสานทหารหนวยไหน

ในพื้นที่ เพราะมีหนวยยอยลงระดับตําบลดวย 

 ประสานงานหนวยงานตาง ๆ ใหตกลงรวมกันได เชน ผูวาฯ ให ปภ. ไปเจรจา

กับตํารวจและ อบจ. เน่ืองจากตํารวจอยากไดกลองวงจรปดเพ่ือเปาหมาย 

การจับโจรผูราย อุบัติเหตุตาง ๆ แตผูวาฯ ตองการใหกลองมีประสิทธิภาพ 

ใชประโยชนอ่ืน ๆ ไดดวย ในขณะที่ อบจ. เปนผูออกงบประมาณ 

 การจัดการสาธารณภัย ทางทองที่จะรวบรวมรายงาน ทั้ง ปภ.จังหวัด ก็ตอง

รวบรวมรายงาน มือบริหารจัดการจริง ๆ คือทหาร  เปนการสนับสนุนทหาร 

 มีกลุม Line มากกวา 30 กลุม สําหรับการติดตอระหวางกัน เชน อุบัติเหตุ 

ทางถนน สาธารณภัย ไฟไหม วาท่ีไหนเกิดเหตุก็จะกลับไปตรวจสอบอีกครั้ง 

ในพื้นที่ท่ีแจงมา อําเภออาจรูพรอมกันเพราะอยูในกลุม Line เดียวกัน ทั้งที่ 

ปภ. ตั้งเอง และสวนราชการอ่ืน ๆ เชน มีการตั้งกลุม Line ของตํารวจ ดูเร่ือง

อุบัติเหตุทางถนน สาธารณสุข ระยะหลังชวยดูเร่ืองน้ําทวมดวย ชวยรายงาน

เหตุให ปภ.จังหวัดทราบ 

 จังหวัดเพชรบูรณเปนเมืองทหาร ทหารจะลงไปประกอบกับอําเภอ โดยเลือก 

คนที่อยูในพื้นที่และรูจักผูนําชุมชน ถามีเร่ืองอะไรเกิดขึ้นและรูกอน ก็จะแจง 

ปภ.จังหวัด หรือ ปภ.จังหวัด รูกอนก็จะแจงในกลุม Line สาธารณภัย 
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ซึ่งมีทหาร ภาคราชการ และภาคเอกชนอยู มีกลุม Line ทั้งกลุมที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ เพราะบางเร่ืองตองกรองกอนสงใหผูบังคับบัญชา 

 มีการประสานกับทองถ่ิน พูดคุยโทรปรึกษาเพ่ือชวยเหลือ เชน งบประมาณของ

ทองถ่ินไมเพียงพอ ตัวไหนเบิกได ชวยเหลือได 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ปภ.ลงพื้นที่ทองถิ่นตองอาศัยนายอําเภอ เพราะทองถ่ินยังฟงนายอําเภออยู  

หรือตองใชอํานาจผูวาฯ สั่งนายอําเภอ 

 จังหวัดเพชรบูรณไมมีการมอบวงเงินใหอําเภอ ทําใหบางครั้งตองเรียกประชุม 

ก.ช.ภ.จ. 2-3 ครั้ง กับการชวยเหลือ 10,000 บาท จึงเสนอผูวาฯ ใหมอบเงินให

อําเภอละ 500,000 บาท (จาก 20 ลานบาทของงบชวยเหลือ) มีทั้งอําเภอ 

ท่ีชอบและไมชอบ 

 คําวาบูรณาการที่จะทําอยางไรก็ไดใหรูขอมูลตาง ๆ ในพ้ืนท่ี โดยการรวบรวม

จากแหลงตาง ๆ ไมใชการบูรณาการที่แทจริง แตเปนการทําอยางไรใหได 

ตามท่ีกรมมอบหมาย 

 ทองถ่ินสวนใหญคาดหวังเกินกรอบ คือ ปภ.วางตัวเปนนักวิชาการ แตทองถิ่น

คาดหวังให ปภ. เปนหัวหนาหนวยรวมดําเนินงานกับทองถิ่น 

 ภัยตาง ๆ เมื่อเกิดข้ึนจะตั้งเปนศูนยอุทกภัย ศูนยไฟปา โอกาสที่จะเรียกประชุม

มีนอย ยกเวนเปนภัยขนาดใหญ 

 ความคาดหวังของพ้ืนที่ในเร่ืองสาธารณภัยวา ปภ. สามารถชวยเหลือได ในขณะท่ี

สวนทางกับการปฏิบัติงานจริงที่ตองอาศัยการขอขอมูลตาง ๆ จากพ้ืนที่อยู

บอยคร้ังจนทําใหไมจําเปนตองลงพื้นท่ี ภาพลักษณของ ปภ. ในพื้นท่ีสราง 

ความผิดหวังใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่ตองทําขอมูลให ปภ. 

 กรณีไฟไหมหลังเดียว ระเบียบชวยไมได ตองพยายามอธิบายใหทองถิ่นเขาใจวา 

ถาเปนไฟไหมหลังเดียวทองถิ่นตองชวย แตเงิน 20 ลานบาทของ ปภ. ชวยไมได 

 การประสานจะลําบากในกรณีพ้ืนที่อําเภอหางไกล 

- ขอเสนอแนะ  การทํา CBDRM อยางนอยควรมีการอบรมใหอําเภอละรุน หรือคณะกรรมการ

หมูบานบางสวนควรมารวมดู หาก ปภ.ไมมีงบ ทางอําเภอ ทองถ่ินจะไดทํา  

จะตั้งชื่อโครงการอยางไรก็ไดที่จะทําใหเกิดการชวยใหประชาชนรอดเมื่อมีภัย 

 ควรสั่งการกอนลงปฏิบัติงานภาคสนาม เพราะหนวยงานอําเภอและทองถ่ิน

เตรยีมต้ังหนวยเรียบรอยแลว ในชวงเทศกาลตาง ๆ ทําใหหนังสือสั่งการตาง ๆ 

ปลัดอําเภอจะตองมาดําเนินการควบคูกับการออกปฏิบัติภาคสนาม เนื่องจาก 

ไมมีคน เพราะลงปฏิบัติงานประจําหนวยทั้งหมด 
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4.2.4.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง  

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(4) การประสานงานในระดับพ้ืนที่ 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

 



- 125 - 

4.2.4.3 ขอเสนอแนะในการสรางกลไกบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) การจัดตั้งเปน ปภ. อําเภอ 

- รูปแบบ  ควรมี ปภ.อําเภอ ในอําเภอที่มีความถ่ีภัยสูง และอําเภอที่หางไกล 

 หากจะมีบุคลากร ตองไมตัดโอนจากจังหวัดหรืออําเภอ 

 ควรมีบุคลากร 2-3 คน 

 ควรเปนคนที่มีความรู มาเปนพ่ีเลี้ยงทองถ่ิน 

 ควรเปนเลขาฯ ก.ช.ภ.อ. 

 ใหบุคลากรไปชวยเหลือปลัดปองกันของอําเภอ 

 ตองทําใหมั่นใจวาภารกิจจะไมอยูที่ปลัดอําเภอเหมือนเดิม 

 เปนที่ปรึกษาดานสาธารณภัยโดยตรง ทั้งระเบียบ อุปกรณ 

 ชวยประสานขออุปกรณท่ีจําเปนในพ้ืนที่ 

 เขามาชวยในเรื่องการสั่งการที่จะหาเจาภาพหลักเม่ือเกิดภัย 

 สามารถวิเคราะหพ้ืนท่ี รูพ้ืนท่ี 

 บุคลากรอยูที่อําเภอ อุปกรณอยูที่ศูนย ปภ.เขต มีเจาหนาที่ที่สามารถติดตอ 

กับ ศูนย ปภ.เขต ไดในการชวยนายอําเภอ 

 ตองเปนคนที่แมนระเบียบ ชวยนายอําเภอตัดสินใจ ควรเปนขาราชการ 

 ขอหารือ ระเบียบตาง ๆ เปนผูชวยเหลือเจาพนักงานปองกันฯ ของทองถ่ินได 

 ตองเปนคนที่เกง แมนยําในระเบียบ เอาตัวใหรอด เพ่ือไมใหกลายเปนเครื่องมือ

ของนายอําเภอ เพราะหากมีขอโตเถียงระดับอําเภอ อาจกลายเปนหนึ่งเดียว 

ท่ีไปขวางคนสวนใหญได แมวาสิ่งเหลานั้นจะเปนการโตเถียงตามระเบียบก็ตาม 

 สามารถคํานวณภัยของอําเภอและคาดการณการจัดการของตนเอง ประสาน

งบประมาณของตนเองที่ไมใชลักษณะเหมาเขง 

 มีความใกลชิดสามารถพูดคุยกับนายอําเภอและทองถ่ิน จะชวยประสานระบบ

งบประมาณไดคลองตัว 

 มีบรรยากาศแบบไมเปนทางการในการติดตอประสานกับหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ 

จะชวยเอ้ือหนุนการทํางานไดชัดเจนมากกวาการเปน ปภ.สาขา หรือ ปภ.จังหวัด 

 ตองทําความคุนเคยกับนายอําเภอ ปลัดอําเภอฝายความม่ันคง เพ่ือสราง

ความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกัน 

 เปนตัวเชื่อมระหวางอําเภอกับจังหวัด และอําเภอกับทองถิ่น ในฐานะเจาหนาที่

ฝายปองกันฯ ดวยกันท้ังในระดับอําเภอและทองถิ่นจะชวยเหลืองานระหวางกัน  
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ซึ่งแตละทองถ่ินมีหมูบานไมเทากัน การใหความรูในระดับพ้ืนท่ี รวมถึงบางทองถิ่น

ไมมีเจาหนาที่ฝายปองกันฯ 

 ควรมีอุปกรณอยางที่สามารถขอจากหนวยทหารในพ้ืนท่ีแลวไดมาชวยเหลือทันที 

- ขอจํากัด  ขึ้นอยูกับทัศนคติ วิสัยทัศน รูปแบบการทํางานของนายอําเภอ 

 หากมีปญหากับนายอําเภอ สุดทาย ปภ.จังหวัดก็ตองลงมาแกไข 

- ความเปน 

ไปได 

ควรมี ปภ.อําเภอ 

 ควรจะมีทุกพ้ืนที่ เพ่ือใกลชิดประชาชนมากที่สุด 

 พ้ืนท่ีทุรกันดารควรมี ปภ.อําเภอ 

 สวนหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณแกไขปญหาไมได เพราะพ้ืนท่ีสวนหน่ึงเปนปาชุมน้ํา 

พ้ืนท่ีเหลานีน้ี้จึงควรจะมี ปภ.อําเภอ 

 จะทําใหมีบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 ตัวอยางปศุสัตวอําเภอ เม่ือมีเร่ืองรองเรียนมา สามารถดําเนินการได 

 ตัวอยางปศุสัตวอําเภอบางแหงมีแคคนเดียว สามารถจางอาสามาชวยทํางานได 

ปภ.อําเภออาจทําในรูปแบบเดียวกันดวยขอจํากัดดานอัตรากําลัง โดยจายเปน

การจางไมใชเงินเดือน 

 ประมงอําเภอ แยกเปน 2-3 อําเภอตอ 1 คน ปาไม 3 อําเภอตอ 1 คน ผลคือ 

เจาหนาที่รับเรื่องไมทัน 

 ภัยเกิดขึ้นทันที หากตองรอแนวทางทําใหลาชา 

 อยากใหมีหนวยงาน ปภ. ลงไปอยูที่อําเภอ เพราะ อ.ศรีเทพ อยูไกลจาก อ.เมือง 

121 กิโลเมตร 

 การประชุม ก.ช.ภ.อ. ควรมีเจาหนาที่ ปภ. มาอยูดวย 

 เก่ียวเนื่องถึง ก.ช.ภ.อ. จะทําใหกระบวนการทํางานงายขึ้น รวมถึงการชวยเหลือ 

หากอําเภอไมมีงบก็สงตอไปท่ีจังหวัดซึ่งมีงบประมาณที่ผูวาฯ ใชได 

ไมควร/ไมสามารถมี ปภ.อําเภอ 

 N/A 

(2) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด 

- รูปแบบ  มีโครงสราง ปภ.อําเภอ แตตัวอยูท่ี ปภ.จังหวัด 

 ใหมีบุคลากรเฉพาะ ปภ.จังหวัด แตตองมีขีดความสามารถที่จะดูแลรับผิดชอบ 

ท้ังจังหวัดได 

 ความเปนเอกภาพของการของบังคับบัญชา คือ มีเจาภาพอยู 
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 ความสามารถของ ปภ. ตองมีความสัมพันธกับนายอําเภอที่อยูพื้นที่รับผิดชอบ 

ตอบสนองและสรางความเชื่อมั่นใหนายอําเภอขนาดไหน 

 ใหมีบุคลากรในปภ.จังหวัดทําหนาที่ผูประสานงานอําเภอ คนละ 2 อําเภอ 

 มอบหมายใหชัดเจนวาใครรับผดิชอบอําเภอใด เหมือนท่ีนายอําเภอมอบหมาย

ปลัดอําเภอใหรบัผิดชอบตําบลน้ัน ๆ 

 ทุกครั้งที่มีการประชุมอําเภอก็จะลงไป ในลักษณะ ปภ.อําเภอ ประจําอยูจังหวัด 

เพราะบริบทบางอยางที่ ปภ.จังหวัด จะตองใชกําลังพลเปนที่ปรึกษาแบบเปน

คณะในเรื่องภัยตาง ๆ 

 ตองกําหนดวันประชุมใหชัดเจนที่ ปภ. จะไปประชุมอําเภอ อยางนอยมีวันหนึ่ง 

ท่ีจะไปเปนท่ีปรึกษาได หากใครมีปญหาอะไร จะไดรูวาวันไหนที่ ปภ. จะไปพ้ืนท่ี 

เชน วันจันทร จะมีหรือไมมีคนมาปรึกษา แตอยางนอยหนวยงานตาง ๆ ทั้งระดับ

อําเภอ ทองถิ่น ไดรูวามี ปภ. มา 

 เปนศูนยกลางท่ีจะทําใหทุกอําเภอมาอยูที่เดียวกัน ประสานกับผูวาฯ ไดรวดเร็ว 

 เพิ่มศักยภาพของขอมูล 

- ขอจํากัด  ปภ. จะเปนที่รูจักหรือไมรูจัก มาจากความทุกขของชาวบานที่เกิดภัยจะรูจัก ปภ. 

 

- ความเปน 

ไปได 

 ควรอยูกับอําเภอ เพราะหากเปนจังหวัดไปก็ตองกลับ และคนที่อยูกับอําเภอรับ

นโยบายจาก ปภ.จังหวัด อยูแลว ตองทําใหเสร็จและติดตามในพ้ืนท่ี 

(3) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด สาขา 

- รูปแบบ  อาจแบงสาขาเปน โซนเหนือ โซนใตของจังหวัด 

 จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดที่มีพื้นท่ียาว 300 กวากิโลเมตร ถามี ปภ.สาขา  

ท่ี อ.บึงสามพัน อ.หลมสัก และ อ.ชนแดน ก็จะครอบคลุม เพราะตองขามเขาไป  

ไมนับ อ.เมือง ตองมี 3 สาขาจึงจะครอบคลุมพ้ืนที่ 

 อ.เมือง อยูในพ้ืนที่ ปภ.จังหวัด อยูแลว ไมจําเปนตองอยูเขตรับผิดชอบของ  

ปภ.สาขา 

 ตองมีความใกลชิดกับพ้ืนท่ีมากขึ้น 

 มีความรูในขอมูลของพื้นที่ โดยเฉพาะการแจงเหตุรายงานดวนที่ถูกตอง ชัดเจน 

 ตองทํางานเครือขาย ดูภาพรวมในพ้ืนท่ี 

 สถิติการเกิดภัย เพ่ือกระจายสาขา 

 เวลาเกิดภัยจะไดชวยเหลือไดทัน โดยให ปภ.สาขา สงไปที่ ปภ.จังหวัด เบิกเงินได

หรือไมได หรือชวยเหลืออะไรไดบาง 



- 128 - 

ประเด็น ความคิดเห็น 

 คนที่ลงไปจะตองเปนคนที่ไดรับการคัดกรอง เปนคนกระตือรือรน เสียสละ  

โดยเลือกจากคนท่ีมีอยูแลว 

 ตองเปนคนที่พรอมจะพูดคุยกับหนวยงานตาง ๆ รูจักเจรจา ผอนหนักผอนเบา  

มีใจรักในงานที่ทํา 

 ไมควรคาดหวังวาคนเดียวจะแกปญหาทั้งอําเภอได ยังตองมีท่ีปรึกษาระหวางกัน 

 หัวหนา ปภ.สาขา ควรมีอํานาจสั่งการ โดยไมตองยอนไปท่ีจังหวัดเพื่ออาศัย

อํานาจผูวาฯ 

 คนที่จะประสานอําเภอ อาจเปนขาราชการใหมก็ได อยางนอยตองผานการอบรม 

1-2 ป ตองแมนระเบียบ แผนระดับตาง ๆ โดยเฉพาะแผนชาติ และพูดความจรงิ 

 เครื่องไมเคร่ืองมือลงไปใกลชิดอยูท่ีสาขาดวย ไมควรมีแคบุคลากร 

 เปนผูประสานสวนหนึ่ง โดยใหอําเภอเปนตัวหลัก 

 เปนเพียงพ่ีเลี้ยงใหกับอําเภอเทานั้น เปนพี่เลี้ยงใหกับอําเภอ สามารถประสาน

บูรณาการหนวยงานตาง ๆ ได 

 ใหความรูกับอําเภอ ทองถิ่นตาง ๆ เชน ระเบียบกฎหมาย ความรูในการปองกัน

อุทกภัย วาตภัย อบรมใหความรูกับ อบต. หรือหมูบานตาง ๆ ท่ีเกิดปญหาน้ําทวม

ซ้ําซากหรือเขาไมถึง 

 ตองแกกฎหมาย เพราะ ปภ.สาขา ไมมีอํานาจหนาท่ีตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน 

- ขอจํากัด  การเปน ปภ.สาขา ก็ตองยอนกลับมาที่จังหวัด ใหผูวาฯ ทําหนังสือสั่งการ 

 เจาหนาที่ที่ลงมาทํางานที่สาขาจะมีความพรอมขนาดไหน และมีใจขนาดไหน 

- ความเปน 

ไปได 

ขอดี/ขอเดนของการมี ปภ.สาขา 

 ถามี ปภ.สาขา ในพ้ืนที่หางไกล เชน อ.น้ําหนาว อ.ศรีเทพ ระยะทางประมาณ 

130 กิโลเมตร ภัยท่ีเกิดขึ้นมาในพ้ืนที่หางไกลเชนนี้ การเดินทางไมทันชวยเหลือ

ประชาชนที่ไดรับเดือดรอน 

 พ้ืนท่ีโซนเหนือกับโซนใตของจังหวัดหางไกลกันมาก ควรมี ปภ.สาขา 

 ไมตองอยูภายใตการบังคับบัญชาของนายอําเภอ ยังตองมีอิสระท่ีจะพูดหรือ

โตแยงในสิ่งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย 

 ลดข้ันตอนการเดินทางมาที่จังหวัด และกระชับกระบวนการทํางาน 

 การมีหนวยงานในพ้ืนที่ตองตอบโจทยใหไดวา มีแลวชวยเหลือประชาชนไดหรือไม 

เพราะไมใชรับแตรายงานแตไมไดเขาชวยเหลือ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีประสบภัยซ้ําซาก 
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(4) อื่น ๆ 

- สาธารณภัยใน

แตละพ้ืนท่ีและ

กระบวนการ

ทํางาน 

 จังหวัดเพชรบูรณมี 11 อําเภอเปนรูปมะขาม เปนพื้นที่ทางยาว พ้ืนท่ีโซนเหนือ  

4 อําเภอ คือ อ.น้ําหนาว อ.เขาคอ อ.หลมเกา อ.หลมสัก และพื้นที่โซนใต 4 อําเภอ 

คือ อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน อ.หนองไผ และมีปริมณฑลออกไปทาง  

อ.เมือง อ.วังโปง และ อ.ชนแดน ทางพ้ืนท่ีโซนเหนือจะเปนภัยรุนแรง เชน 

อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก สวนพ้ืนที่โซนใตจะเปนภัยที่กินบริเวณกวาง เชน วาตภัย 

จะกระทบมากกวารอยหลังคาเรือน ภัยสวนใหญจะเริ่มตนจากทางโซนเหนือ คือ 

อุทกภัย และไปสะสมทางโซนใตที่เปนบริเวณกวาง 

 ผูวาฯ ใหมีการเฝาระวังนํ้าท่ีจะผานแตละอําเภอ ตั้งแตตนน้ํา ซึ่งปลัดอําเภอแตละแหง

จะดูแลตลอด 

 เหตุการณน้ําทวม ต.น้ํากอ อ.หลมสัก เม่ือ พ.ศ. 2544 หมูท่ี 4 เพียงหมูบานเดียว

มีผูเสียชีวิต 58 ราย ตอนนี้มีโครงการพระราชดํารสิรางอางเก็บนํ้าหวยกอ กอนเกิดภัย

มีการเตือนภัย เจาหนาท่ีปาไมที่อยูขางบนแจงมาทางกํานัน บอกวามีฝนตกหนัก

ขางบนใหเตรียมการจะมีน้ําหลากมามาก มีการแจงวาน้ําจะมาลักษณะไหน  

มีปริมาณเทาไร เตรียมการอพยพคนที่อยูขางแมน้ํากอ ขณะนี้มีหอเตือนภัย  

ของ ปภ. และทางโครงการชลประทานจะใหทางอางเก็บน้ําระบายน้ําออก 

กอนพายุจะเขามา 

 พ้ืนท่ีหลักที่ประสบอุทกภัยของจังหวัดเพชรบูรณอยูที่แมน้ําปาสัก ซึ่งมีสาขาอยู 

24 ลําน้ํา ปญหาคือ การบุกรุกลําน้ําท่ีเคยรับปริมาณน้ําได แตปจจุบันรับไมได  

จะลนและทวม สวนหนึ่งจะไหลมาที่แมน้ําปาสักจากกวางเปนแคบ จากเดิมมีถนน 

ทอระบายน้ํา มีสะพาน สวนใหญทําการเกษตร มีการตัดก่ิงพวกมะขามและทิ้งลง

ในลําคลอง ทําใหเกิดการขวางทางน้ํา จังหวัดใชวิธีการขอความรวมมือจากทองถ่ิน 

ขุดลอกขึ้นมากอน เครื่องมืออยูที่ อบต. อบจ. หนวยงานตาง ๆ ที่อยูตามทองที่ 

ซึ่งในแผน ปภ. จะบอกเลยวาเคร่ืองมือเหลานี้อยูที่ไหน แผนที่ทองถิ่นสงมาให 

ปภ. ซึ่งผานอําเภอที่จะรวบรวมเปนแผนในภาพรวมของอําเภอกอนที่จะสงมา

จังหวัด หลักการคือ ทองถิ่นขางเคียงมีหรือไม ถาระดับอําเภอ อําเภอขางเคียง 

มีหรือไม สุดทายถาไมมีมาท่ีจังหวัด ปภ. จะเปนคนไปหามาให 

 จังหวัดเพชรบูรณ มีวาตภัย ทองถ่ินสามารถจัดการไดระดับหนึ่ง รายงานมา  

แตจะมีทหารลงเปนประจําชุดเขาพื้นที่ชวยเหลือ จะมีอยูประจําหมูบาน ตําบลละ 

1-2 คน โดยจะสงแจงมาที่คายทหารวาขาดเหลืออะไร อําเภอ ทองถ่ิน และ ปภ. 
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ทําหนาที่เหมือนรวบรวมวาขาดอะไร เชน สังกะสี แตกําลังพลจะเปนทหาร

รวบรวมมา 

 เรื่องถางปา เม่ือน้ํามาสงผลตอพ้ืนราบ มีทุกปที่ตองไปนําก่ิงไมออก โดยมีรถแม็คโคร 

ของทหารเขามาชวยเหลือชาวบาน 

 จังหวัดเพชรบูรณมีทหารอยู 3 หนวย คือ 1) กองพลทหารมาที่ 1 จะมอบไปใน

แตละอําเภอ 2) หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ทหารพัฒนาจะเปนคนที่มี

เครื่องมือ จะแยกหนวยแตเวลาทํางานจะรวมกัน 3) มณฑลทหารบกที่ 36 อยูท่ี

จังหวัดเพชรบูรณ แตคุมจังหวัดพิจิตร 

 อุทกภัย มีแมน้ําสายหลักจากขางบนลงลางคือ แมนํ้าปาสัก มีลํานํ้าตาง ๆ 27 ลําน้ํา 

เปนลําคลอง เม่ือฝนตกเกิน 80 มิลลิเมตรตอวัน ตรงไหนเปนที่ต่ําก็จะไหลลงมาที่

แมน้ําปาสัก ประชาชนสวนใหญสรางบานและถนนขวางทางน้ํา บริเวณนั้น 

มีการเพาะปลูก ตัดแตงกิ่งไมก็จะทิ้งก่ิงไมลงในแมน้ํา โดยวิธีการกอนหนาฝนจะมี

การขุดลอก ที่ไหนใหความสนใจก็จะปลอดภัย แตที่ไหนไมสนใจ เม่ือมีปญหาก็จะ

มีหนวยงานของจังหวัด ทหาร ปภ. เขาไปชวย 

 แมน้ําปาสักไมมีฝายและเข่ือน ทางกรมชลประทานมีอางเก็บน้ําประมาณ 13 อาง 

ดักน้ําตามสาขาเพ่ือกักไวระดับหน่ึง แลวคอย ๆ ระบายลงเพ่ือไมใหมาทวมที่ปาสัก 

และกรมทรัพยากรน้ํามีเครื่องมือวัดตามลํานํ้าสาขา ขอมูลเหลานี้จะไมไดบอก

จังหวัดตรง ๆ ตองอาศัยความสนิทสวนตัว บางทีเตือนมาตอนเที่ยงคืนวาตอนนี้ 

สีเหลืองจะทวมแลว อีกชั่วโมงก็ทวมทันที อยาง อ.ชนแดน จะรูวาเมื่อน้ํามา 1 วัน

ก็จะลดไป วิธีการจัดการท่ีนี่น้ําไมขังนาน ยกเวนท่ี อ.หลมเกา ท่ีรับน้ํามาจาก

จังหวัดเลย ในเมืองปองกันไดทัน แตที่อ่ืนตองปลอยใหทวมเพราะตองชวย  

อ.หลมสัก คือ เขตเทศบาลไมทวม หากนํ้าทวมใหญ น้ําจะมานองที่ อ.เมือง 

โดยเฉพาะ อบต.สะเตียง แลวไหลไปพ้ืนที่ราบ อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี อ.บึงสามพัน 

หากเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิไมปลอยน้ํา พื้นท่ีเหลานี้จะเปนที่รับนํ้า 

 ฝนตกในจังหวัดที่อยูขาง ๆ เชน ชัยภูมิ แลวไหลมาที่จังหวัดเพชรบูรณ 

 ไมสามารถทําอางนํ้าขนาดใหญได เพราะน้ํามาแรงมาก ซึ่งควรเปนอางเก็บน้ํา

ขนาดเล็กท่ีจะไปดักรอบนภูเขาไมใหเติมลงไปในแมน้ําปาสัก เพื่อใหแมน้ําไหลไป

ตามสภาพ 

 ตําบลหลมเกา เวลาน้ําทวม นายกทองถ่ินจะประสานกันเอง จะมีการรายงานเปน

ระยะวาน้ําถึงไหนแลว จะมีฝายอยูในแตละระยะ เพ่ือไปชวยกันเก็บเศษไมตาง ๆ 

เพราะหากเก็บไมทันน้ําจะทวม ทางอําเภอจะสั่งการมากอนใหทุกตําบลรายงาน
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สถานการณน้ํา แตเดิมเปนฝายน้ําลนจะขามไปไดและสามารถเก็บน้ําอยูมีสัตวน้ํา

อาศัยอยูได แตปจจุบันเปนฝายสมัยใหมเก็บน้ําไมได เกิดภัยแลงอีก อยากใหมี

ฝายทั้งสองแบบผสมกัน 

 การสงรายงานเพ่ือขอความชวยเหลือของกํานันผูใหญบานจะสงไปท่ีอําเภอและ

ทองถิ่น บางคร้ังก็สงตรง โดยเฉพาะท่ีดินสวนบุคคล กํานันผูใหญบานก็ไมคอยมีเงิน 

สรางความลําบากใจในการชวยเหลือ ตองทนอยูอาศัยในสภาพบานเรือนที่ 

ไมสมบูรณแบบหลังจากไดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ บางครั้งตองอาศัยการบรรเทา 

โดยมีหนวยทหารเขามาชวยกรณีตลิ่งพังตองใชทรายมาพยุงไว แตบานทรุดไปแลว 

เมื่อน้ํามาก็เหลือแตโครงไมไผ 

 ภัย ณ วันน้ีจะทําใหเห็นภาพภัยตาง ๆ ในอนาคตจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก

สถานการณประชากรเพ่ิมข้ึน แตระบบนิเวศหรือธรรมชาติลดลง เหตุการณจะเกิด

มากขึ้นตามลําดับ ภัยมีมากมายทั้งธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึน เชน หลุมยุบ 

ท่ีเกิดข้ึนไมรูตัว ไมวาจะในประเทศใด ความแหงแลงเกิดขึ้น บรรยากาศของพายุ

ก็จะมากขึ้น 

- ศูนย ปภ.เขต  ศูนย ปภ.เขต ไมอยูในโครงสรางตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 

- งานดาน 

สาธารณภัยใน

ระดับอําเภอ 

 อําเภอชนแดน ภัยสวนใหญเปนน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตร ถามีพายุฝนตกหนักจะ

เปนลักษณะน้ําไหลหลาก พืชไร ขาวโพด เสียหายเปนประจํา 

 อําเภอน้ําหนาว มีพ้ืนที่กวาง มี 30 หมูบาน มีปลัดอําเภอ 3 คน มีทั้งอุบัติภัย  

ภัยจากชางปาเปนอยางย่ิงตอพืชผลทางการเกษตรของน้ําหนาว ไมสามารถไป 

ทํารายสัตวปาคุมครองได แตเม่ือมาทําลายพืชผลก็ไมสามารถทําอะไรได และ

ปจจุบันมีลิงปาลงมาจํานวนมาก จะเปนเจาหนาท่ีกรมอุทยานฯ และปลัดอําเภอ 

ถาเปนเร่ืองอุบัติภัยทางถนน การแพทยฉุกเฉินของน้ําหนาว เปนชั่วโมงก็มาไมถึง 

เพราะระยะทางจากชุมแพ-หลมสัก อุบัติเหตุบนทองถนนจํานวนมากและ 

จะอับสัญญาณ 

 อําเภอวิเชียรบุรี เปนอําเภอโซนลาง เมื่อ 10 ปที่แลวเกิด ภัยที่เกิดบอยครั้งคือ 

น้ําทวม แตเมื่อมีโครงการอางเก็บน้ํา 3-4 แหง น้ําทวมหายไป ถามีจะมาเร็วไปเร็ว

ไมหนักหนาสาหัส ภัยที่เกิดมากขึ้นคือ ภัยทางถนน เปนถนนท่ีตัดสูชัยภูมิ สาย 2275 

โดยเฉพาะรถบรรทุกออยในชวงปลายปจะเยอะมาก เดือนละ 3-4 ครั้ง ทั้งลม 

และชน แมกระท่ังรถเมลที่ตกเหว เปนภัยท่ีเกิดขึ้นถ่ีและซ้ําซาก การแกไขของ

แขวงทางหลวงมีความลาชา โดยเฉพาะมาตรการตาง ๆ ที่จะไปแกปญหา 
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 อําเภอศรีเทพ เปนทางผานหนาดานของจังหวัด เวลาน้ํามาไหลผานจะฉับพลัน 

บางพื้นที่จะมีน้ําปาไหลหลาก พอทางขาดก็ซอมแซม แตเมื่อนํ้ามาอีก ก็จะซอม

วนไปทุกป 

 อําเภอเมือง สัปดาหนี้มีเหตุเพลิงไหม 4 หลัง แตไฟไหมคร้ังละ 1 หลัง ตามระเบียบ

การชวยเหลือสาธารณภัยของ ปภ. คือ ตองไฟไหม 2 หลัง ขึ้นไปพรอมกัน จึงจะ

ชวยเหลือได หากเกิดกรณีไหม 1 หลังและไหมโดยสิ้นเชิง ควรมีระเบียบที่จะ

ชวยเหลือไดมากกวานี้ มาจากแนวคิดที่มองบานในเมืองที่ติดกัน แตตางจังหวัดนั้น

สวนใหญเปนบานเดี่ยว 

 อําเภอบึงสามพัน ปญหาที่นาหวงคืออุบัติเหตุ เพราะชวง 7 วันอันตราย สงกรานต 

คุมกันไดอยู แตชวงท่ีปลอยจะมีตายสะสมเดือนละ 2-3 รายเปนอยางต่ํา ถาเปน

ชวงเทศกาลที่มีการเอาจริงเอาจังจะไมคอยมีคนตายน ซึ่งอําเภอเปนทางผานไปเขาคอ

และเสนทางกลับกรุงเทพฯ และยังมีปญหาสุนัขจรจัดในพ้ืนที่กัดเด็กและคนในหมูบาน 

 การประชุม ก.ช.ภ.อ. เหมือนเปนการประชุม แตความจริงถึงเวลาข้ึนกับ

ผูอํานวยการ ทั้งที่บางครั้งพูดเรื่องระเบียบ แตหากสวนใหญไมเห็นดวย หรือมี

ความเห็นแยง แตคนที่จดรายงานการประชุมเปนคนในทีมนายอําเภอสามารถ 

เอาออกได อีกทั้งรายงานการประชุม ก.ช.ภ.อ. ก.ช.ภ.จ. มีผล 5 ป หากมี 

การตรวจสอบวาทําไมไมบันทึกแยง ไมสามารถบอกไดวาเคยแยง 

 อําเภอตองรับภารกิจจํานวนมาก แมวา พ.ร.บ. ปองกันฯ จะมอบหมายภารกิจให 

แตในยุคปจจุบัน ที่มีนโยบายตาง ๆ ลงมาตลอดเวลา สงผลตอการปฏิบัติของ

ระดับอําเภอที่มีภารกิจหลากหลาย 

 นายอําเภอจะแตงตั้งปลัดอําเภอ 2 คน แบงเปนรับผิดชอบภัยธรรมชาติและภัยมนุษย 

ในสายงานปลัดอําเภอดูเร่ืองความมั่นคง เร่ืองยาเสพติด เรื่องโรคระบาด สวนเร่ือง

ท่ีไมเก่ียวของกับความม่ันคงในชีวิต ทรัพยสิน ตองแตงต้ังปลัดอําเภอที่รับผิดชอบ

งานภัยพิบัติ เพราะลําพังเพียงคนเดียวจะทําไมได คิดไมทัน ภัยดานการเกษตร 

จะมีเกษตรอําเภอเปนผูชวยเต็มตัว ถาเปนภัยธรรมชาติ ถนนหนทาง น้ําทวม  

การใหความชวยเหลือเรื่องงบประมาณเปนหนาที่ของ อปท.  

 ปลัดอําเภอไมไดทําหนาท่ีดานสาธารณภัยอยางเดียว ยังมีหนาที่อีกมากมาย  

ภัยทุกอยางท่ีเกิดขึ้นกับคนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน รับผิดชอบทั้งหมด 

สามารถแบงงานได การทํางานจะคลองตัวขึ้นและรวดเร็วขึ้น 
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 ใชเวลา 5 ป ในการสรางเครือขายความสัมพันธทุกอําเภอ กับปลัดฝายความม่ันคง 

นายอําเภอ ศึกษาขอมูลภาคพ้ืนเก่ียวกับพ้ืนท่ีนั้น ๆ จะหาเครือขายอยางไร 

นายอําเภอเปลี่ยนก็ตองเริ่มตนศกึษาใหม 

 อําเภอถูกสั่งงานจํานวนมาก ในขณะที่ปฏิบัติภารกิจบุคลากรก็จํากัด แตกลับไมมี

เครื่องมืออุปกรณมาให เชน เคร่ืองเปาแอลกอฮอล 

ขอเสนอแนะ 

 ขอตอระหวางจังหวัด อําเภอ ทองถ่ิน ดูเร่ืองการบังคับบัญชา ในระดับอําเภอตองมี 

แตอยากเนนที่สามารถบังคับบัญชาได ไมใชวาประสานงาน 

 หากจะเปน ปภ.อําเภอ จะขอตัดโอนจากกรมการปกครอง เพราะอยูกระทรวง 

มหาดไทยดวยกัน ตัดโอนไปนายอําเภอก็ไมไหวเหมือนกัน เพราะยังมีภาระงาน

ดานบุคลากร ภัยมนุษย ภัยธรรมชาติ 

 การประชุมควรปรับปรงุเปน VDO Conference โดยเฉพาะอําเภอท่ีหางไกล 

 รูปแบบอัตราจาง เชน งานยาเสพติด วงเงิน 8,000 บาท ทํางานท้ังเรื่องหนังสือเขา 

ตั้งดานตรวจ ตรวจปสสาวะ รวบรวมผล ทํารายงานประชุม สวนใหญเปนเด็กรุนใหม 

ขยันขันแข็ง เกงคอมพิวเตอร ทําเพ่ือคิดวาจะไดเปนพนักงานราชการ ไมจําเปนตองมี

หนวยงานเพ่ิม เพราะคนปฏิบัติหนาท่ีระดับอําเภอรูรายละเอียดบริบทพ้ืนท่ี รูจัก

หนวยงานตาง ๆ ผูบริหารทองถิ่น กํานัน ผูใหญบานดีอยูแลว แตที่ทําใหระดับ

อําเภอเหนื่อยลาคือ รูปแบบการรายงาน ดังนั้น อัตราจาง 1 คน ไมตองการ

สํานักงาน ฝากไวที่งานปองกันฯ จะเปนการอุดชองวางท่ีไดประโยชนและรวดเร็ว 

สวนงบประมาณทําตามแบบที่ ป.ป.ส. ทําใหงบมาที่อําเภอ ปลัดอําเภอสามารถ

ทําอะไรไดมากมายคลองตัวขึ้น งบประมาณจึงไมตองมาก เพราะอยูในรูปแบบ

ของการตั้งรับ จะทําใหบรรยากาศการทํางานของ ปภ. ไมตองถามปลัดอําเภอ 

สามารถถามจากลูกจางได ขาดเหลืออะไร หรือแผนงานโครงการตาง ๆ ก็สามารถ

ตามจากลูกจางของตนเอง ชวยลดชองวางใหปลัดอําเภอไดมีเวลาในระดับหนึ่ง 

ในการคิดเร่ืองงานสาธารณภัย สิ่งสําคัญ คือ รายงานและการรวมขอมูลใหทันเวลา 

โดยใชเงิน 8,000 บาท 878 อําเภอ จะสามารถกาวกระโดดในระดับหนึ่งได 

 เปนจางเหมาบริการ งบประมาณก็จะไมมาก และเปนสัญญาปตอป หากทําไมดี 

ก็จะเปลี่ยนในปตอไป 

- งานดาน 

สาธารณภัยใน

ระดับทองถิ่น 

 อบจ. มีบทบาทตาม พ.ร.บ.ปองกันฯ ทําหนาที่สนับสนุนเปนหลัก เชน รถดับเพลิง

เคร่ืองจักรกลเรือ เมื่อไดรับการรองขอจากพ้ืนที่ ถาไมมีการรองขอจากพ้ืนที่จะไม

สามารถเขาไปดําเนินการได มาจากผูบริหารทองถิ่นดวยกัน และผานทางผูวาฯ 
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 อบจ. เขาไปชวยเหลือทองถ่ินที่รองขอมา เชน น้ําดื่ม น้ํากินน้ําใช ไฟไหม น้ําทวม 

 เทศบาลตําบลหลมเกา มีลักษณะการทํางานผสมผสานกัน ตนน้ําอยูท่ี อ.ดานซาย 

จังหวัดเลย ปญหาตัดก่ิงไมก่ิงหญาท้ิงลงแมน้ํา เมื่อน้ํามาทําใหเกิดการปดก้ัน

ประตูระบายน้ํา นอกจากน้ําทวม มีไฟไหมบานบอยคร้ัง แตบริหารจัดการได  

ไมเสียหายมาก เทศบาลจะชวยในฐานะเครือขายหลักในการบรรเทาสาธารณภัย 

 อุทกภัย สวนใหญจะทวมทางเหนือกอน จาก อ.หลมเกา อ.หลมสัก กวาจะมาถึง 

อ.เมือง น้ําก็กระจายออกไปแลว โดยเทศบาลทําพนังก้ันน้ําไมใหเขาตัวเมือง  

 ปญหาที่ทองถิ่นเลือกจะทําหรือไมทํา หลายทองถิ่นในจังหวัดถูก ม.44 ปลัดของ

อปท. ท่ีรักษาการจึงเลือกที่จะนิ่งมากกวา 

 ทองถ่ินของ อ.นํ้าหนาว ไมมีเทศบาล มี อบต. 4 แหง ระยะทางหางกัน 30-40 

กิโลเมตร อยูตามภูเขา 

 ทองถ่ินอําเภอเปนผูประสานงาน ไมใชเปนผูควบคุมหรือสั่งการได ผูบริหาร

ทองถ่ินเปนผูดําเนินการ หลักการคือ มีหนังสือสั่งการไปแลว กรณีเกิดภัยขึ้น 

ไมตองรอประกาศ เขาชวยเหลือไดเลย แตจะมีผูบริหารทองถ่ินทานใดจะกลาทํา

กวาท่ีจะประกาศได 1-2 สัปดาห เร็วทีสุ่ดคือ 3-4 วัน ประชาชนเดือดรอน ถนนขาด 

แต สตง. บอกตองใหถนนขาดสะบั้น ใชการไมได จึงจะชวยได ดังนั้น หลักเกณฑ

ท่ีกําหนดทําใหไมกลาท่ีจะทํา แมวาปลัดอําเภอในฐานะผูประสานระหวางอําเภอ

กับทองถิน่ก็ยังไมกลาทํา ผูบริหารทองถิ่นก็ย่ิงไมกลาที่จะทํา ผูที่ไดรับความเดือดรอน

มากที่สุดคือประชาชน ทําใหผูบริหารจํานวนหนึ่งตองใชเงินสวนตัว เม่ือไมมี

หลักฐานยืนยันเปนลายลักษณอักษรวาทําได ทุกคนก็ไมกลาทํา 

 ถนนหนทางที่ไดรับการถายโอนเปนปญหาอยางมาก โดยเฉพาะถายโอนตลอดสาย

แตแบงพ้ืนที่ระหวาง อปท. เม่ือถนนพัง มีการรองเรียน 

 กรณีดานการเกษตรยังชวยเหลือได แตถาเกี่ยวกับบานเรือน ขอใหทองถิ่น

ชวยเหลือกอน หากไมมีจึงจะมาใชงบประมาณสวนน้ีได 

 การทํางานระหวางทองถ่ินทองที่ใน ต.หลมเกา ทํางานดวยกันดี มาชวยในชวงที่

เกิดน้ําทวม ทั้ง อบต. เทศบาล แมผูนําไมถูกกัน แตเกิดภัยจะชวยกัน สวนใหญ

เปนอุทกภัยปละ 1-2 คร้ัง 

 อบต. กับผูใหญบานกํานัน ใน ต.หลมสัก จะลงพ้ืนที่สํารวจความเสียหาย  

โดยไมตองรอใหมาแจง กํานันผูใหญบานของหลมสักจะลงพ้ืนที่กอน 

 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ มีการออกใหความรู มีครูฝก เชนเดียวกับเทศบาลตําบล

หลมเกาก็มีเจาหนาที่เผยแพรใหความรูตลอด 
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 ทองถ่ินอ่ืนที่สวนใหญจะรับมือกับอุทกภัยไมคอยได เพราะประสบการณ หลักการ

บริหารจัดการ เชน งบประมาณไมเพียงพอ อุปกรณขาดแคลน เกิดปญหาน้ําลนคลอง 

น้ําไหลไมสะดวก บาง อบต. มีผูบริหารดีมีรถแม็คโครก็สามารถไปชวยได 

 อบต.ตะเบาะ จะประสานกับ ปภ.จังหวัดเปนหลัก ขึ้นอยูกับผูบริหารทองถ่ิน 

วาจะใหความสําคัญกับการปองกันฯ หรือไม เปนท่ีถกเถียงกันอยูเวลาที่ไปอบรม

ผูอํานวยการทองถิ่น คุยกันวาถาผูบริหารทองถ่ินไมไดผานการอบรม การปองกันภัย 

ก็จะย่ําอยูกับที่ และทําใหการดําเนินการคอนขางชาเมื่อเกิดภัยขึ้นในพ้ืนที่ 

ท่ีผูบริหารทองถิ่นไมเขาใจบทบาทและความสําคัญของงานปองกันฯ ขาดแนวทาง

การปองกัน เปนปญหาท่ีทองถ่ินจํานวนมาก หรือการสงตวัแทนไปอบรมในวิทยาลัยฯ 

เขต 9 พิษณุโลก มีการใหความรูเร่ืองการปองกันฯ ตาง ๆ สวนมากจะสง

เจาหนาที่ไป หรือบางคร้ังก็ไมสงไป ทําใหขาดความรูในบางทองถ่ิน บางทองถิ่น 

ก็ใหความสําคัญมาก บางทองถ่ินก็สงเร่ืองทําแผนใหจบไปตามท่ีไดรบัคาํสั่งมา 

 เขาคอ สวนมากเปนวาตภัย ฤดูแลงกอนฤดูฝน ลมกระโชก จะมีหลังคาปลิวหลายหลัง 

หนาแลงจะเปนไฟปาเกิดจากชาวบานหรอืคนท่ีทําไร ไมไดทําแนวกันไฟ  

แตทํายังไมดีพอ จะลามไปในปา จะมีหนวยงานของ อบต. รถน้ําอยู 1 คัน และ

สถานีควบคุมไฟปา เม่ือเหตุรับแจงจะประสานออกรวมกันท้ังกลางวันและกลางคืน 

ถาชาวบานแจงผูใหญบานก็จะแจงมาที่ อบต. หรือไฟปา ใครออกไปกอนจะแจง

ประสานกัน ถารถน้ํา อบต. เขาไปไมถึงจะประสานสถานีไฟปาที่มีรถขึ้นเขาได 

 มีการซอมกันทุกปรวมกับสาธารณสุขอําเภอ ในเร่ืองอุบัติเหตุประจําป เพราะเขาคอ

เปนแหลงทองเที่ยวใกลปใหม เชน จําลองไฟไหมรถ รถชน การขนสงชวยเหลือ

ผูบาดเจ็บ EMS ทั้งอําเภอมารวมกัน อบต. ขางเคียงทุกหนวยจะเอารถน้ํามาซอมแผน 

สาธารณสุขอําเภอเปนเจาภาพ แตใหนายอําเภอเปนผูบัญชาการ 

 เรื่องสาธารณภัยของจังหวัดเพชรบูรณคอย ๆ ดีขึ้น แตตองเขาใจวาจังหวัดเพชรบูรณ

เปนพื้นที่เมืองยาว แตหลมเกา น้ําหนาว ศรีเทพ การจะมาประชุมครั้งหนึ่งตองใช

เวลาในการเดินทาง และการสั่งใชอยูที่ผูบริหารทองถ่ิน บางครั้งเจาหนาที่ปองกันฯ 

ของทองถิ่นนําเสนอก็ไมไดอยางที่คาดหวัง เร่ืองขวัญกําลังใจมีอุปสรรคอยู 

 พนังกั้นนํ้าที่เทศบาลสราง จะมีปญหาในฝงของ อบต. ที่ไมมีงบประมาณจะสราง

พนังกั้นน้ําได 

 ปจจุบันจะมีการแจงเตือนน้ําจะมาเมื่อไร มีการเสียงตามสาย กํานันผูใหญบาน 

การเตรียมการอพยพ แจงเตือนชาวบานใหนําสิ่งของข้ึนท่ีสูง แตน้ํากอจะมีผลกระทบ

ทวมไรนาแตไมมากนัก 
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 ตั้งแตมี พ.ร.บ.ปองกันฯ มีการซอมแผนทุกป ที่นอกเหนือจากการซอมแผน 

ตามกฎหมาย เชน ทหาร งบโครงการของเทศบาลมีครูฝก 

ขอเสนอแนะ 

 ในระยะยาว เม่ือทองถ่ินเขมแข็งข้ึน มีรายไดมากขึ้น จะพัฒนาตนเองได เรียนรู

หนาที่ของตนเอง แตปจจุบันมีขอจํากัดที่คอย ๆ โต ทองถ่ินรูตนเองแตภายใต

ขอจํากัด ความไมกลา ความไมรูกฎหมาย ทองถิ่นมีขอจํากัด เชน รถดับเพลิง 

ว่ิงขามเขต การระดมทรัพยากรไปนอกพื้นท่ี ก็ถูกตรวจสอบและเรียกเงินคืนจาก 

สตง. ปจจุบันทองถ่ินก็ตองหาวิธีแกปญหาเอง เพ่ือชวยเหลือกันได 

 ฝายมีความกวาง เครื่องไมเครื่องมือของ อบต. ไมทันสมัย ไมมีการจัดซ้ือ อยากให

มีการสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัย น้ํามาแคใชคนไปเก่ียว แตไมซุงหรือไมขนาดใหญ

เอาออกไมได โดยเฉพาะทองถิ่นขนาดเล็กควรมีการสนับสนุน 

 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ เปนเทศบาลเมืองที่แคบมาก พ้ืนท่ี 8.6 ตารางกิโลเมตร 

มีรถมีคนอยางพอเพียง เจาหนาท่ี 30-40 คน เฉพาะเจาหนาท่ีปองกันฯ รถน้ํา

หรือรถตาง ๆ มีมาก อุปกรณพรอม เกิดอัคคีภัยบอยครั้ง ในพ้ืนที่ อบต. ซึ่งมีรถน้ํา

ไมเพียงพอ เจาหนาที่ก็ไมเพียงพอ เมื่อเทศบาลไปถึงก็เสียหายหมดแลว เชน 

อบต.หวยใหญ มีรถนํ้าคันเดียว อยากใหทองถิ่นใกลเคียงมีการจางบุคลากร

เพ่ิมขึ้นเพื่อจัดแบงเวรยามกัน 

 ผูบริหารทองถ่ินควรคิดถึงแนวทางการพัฒนาและคงตองมีการสรางเครือขาย  

ใหความรูในการทํางานรวมกันระหวางผูนําทองท่ีกับทองถิ่น ตองเชื่อมโยงกันใหได 

โดยเฉพาะเรื่องอาสาสมัคร ซึ่งผูบริหารทองถ่ินมักไมคอยใหความสําคัญกับเร่ืองน้ี 

 การดําเนินงานเร่ืองสาธารณภัยตองมีศูนยกลางท่ีจะดําเนินการเปนทีม อยากใหกรม

มาฟนฟู เชน มิสเตอรเตือนภัย สิ่งท่ีทํามาแลวก็ดีอยูแลวแตอยากใหมีการขยับตอ 

จะชวยใหงานปองกันฯ ดีข้ึน และการอบรมการสรางเครือขาย เพราะทองถ่ิน

ประสบปญหาไมมีเจาหนาที่ปองกันฯ ทุกทองถิ่น 

 เรื่องท่ีขาดของทองถ่ิน คือ 1) งบประมาณ 2) การเพ่ิมศักยภาพ ใหความรู 3) บุคลากร 

เปนเร่ืองใหญ ควรมีเจาหนาที่ปองกันฯ ทุกทองถ่ินในการประสาน บางทองถิ่น 

ใหพัฒนาชุมชนมาทํางานแทนซึ่งคนละสายงาน ทําหนาท่ีรักษาการใหจบกระบวนการ 

ควรเปนสายตรงจะไดไปอบรมและใหความรู จะรบัรูเฉพาะดานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ตั้งแตกอนเกิดภัย เชน การซอมแผนการอพยพ บางทองถิ่นมี 

บางทองถ่ินไมมีเลย 

 การชวยเหลืออยามีหลายข้ันตอน ควรมีคนตัดสินใจเบ็ดเสร็จในเบื้องตนได 
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- กฎหมาย 

ระเบียบตาง ๆ 

 พ้ืนท่ีจังหวัดใหญ ระดับอําเภอแคภัยเล็ก ๆ อยางไฟไหมบาน เปนความรับผิดชอบ

ของ ปภ. ตามระเบียบ แตในพ้ืนท่ีท่ีหางไกล ปภ.จังหวัด แมวาจะมีการแตงตั้งให

อําเภอและทองถิ่นมีผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการทองถิ่น แตปจจุบันยังขาด

ทุกอยาง ทั้งคน อุปกรณ เงิน คือไมกลาใชเพราะระเบียบของ ปภ. ไมชัดเจน บอกวา

ใหใชได แต สตง. เรียกเงินคืน ทําใหทองถ่ินวางเฉยในระยะชวยเหลือ ไมกลาที่จะ

เขาไปชวย ทุกทองถ่ินอยากชวยแตขาดความมั่นใจ 

 ทองถ่ินหรืออําเภอ บทบาทหนาที่เปนผูอํานวยการระดับพ้ืนท่ี ตางยังไมรูบทบาท

หนาที่ที่ตนเองสามารถทําไดตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ ที่ใหคนอื่นทํา ไมใช ปภ. 

 ตามกฎหมาย ปภ. มี พ.ร.บ. ปองกันฯ แตทองถ่ินมีกฎหมายเฉพาะที่วาอะไรเบิกได

หรือเบิกไมได และจะเบิกแบบไหน เขาแผนหรือไม ถา ปภ.สั่งมาโดยไมยกเวน

ระเบียบก็จะสั่งไมได 

 เรื่องสาธารณภัย มี พ.ร.บ. ปองกันฯ ภัยอะไรที่ถือวากระทบถือเปนสาธารณภัย 

ในขณะที่ใชเงินทดรองราชการของกระทรวงการคลัง มี 2 กอน 20 ลานบาท 

(ชวยเหลือ) กับ 10 ลานบาท (ปองกัน) ในขณะที่ดานเกษตร เดิมงบ 50 ลานบาท

ใชไดทุกเร่ืองการเกษตร แตเม่ือเกิดเพลี้ยกระโดด เหลือ 20 ลานบาท หามใชสําหรับ

ดานเกษตรโดยตรง ตอมามีมติ ครม. บอกวาใชได ยกเวนเร่ืองการระบาดที่เกิดกับ

ขาวโพด จะใชเงนิเกษตรไดอยางเดยีวกรณีระบาด สภาพการณนี้เกิดจากนโยบาย

ท่ีไมมีความชัดเจน 

 เงิน 20 ลานบาท เร่ืองการซอมถนนซอมได แตซอมแคคืนสภาพไมตองดีกวาเดิม 

เวลาพูดกันคือซอมไดกับซอมไมได แตมีรายละเอียดวา คืนสภาพ หามตอเข็ม 

บางอยางดูแลวซอมไมได ซอมไปแลวก็พัง อยางนี้ไมนาซอม ถาซอมแลวให

ประชาชนสัญจรได เพราะบางอยางตอเข็มเพิ่มนิดเดียวจะแข็งแรง แตผิดระเบียบ 

และการตัดสินใจแตละพื้นท่ีของ สตง.ก็ตางกัน แมวาจะเปนกรณีเดยีวกันเพียงแต

ตางพ้ืนท่ี ทําให ปภ. และทองถิ่นไมกลาฟนธงแมรูวาระเบียบไปได แต สตง.  

มีวิจารณญาณของตนเอง 

 อบจ. ถูกทวงจาก สตง. เมื่อลงไปชวยวางบประมาณบางอยางไมใชหนาที่ของ อบจ. 

เชน ปภ. ทําอยูแลว อบจ. จะทําทําไม ทําใหการชวยเหลือติดขัด หรือทางน้ํา 

ก็ติดเร่ืองของกรมเจาทา งบประมาณจึงต้ังคางไวเปน 1-2 ป ก็ไมสามารถ

ดําเนินการได 

 อบจ. แทบไมมีพ้ืนท่ีท่ีเปนเจาของ แตกฎหมายเขียนไว เปนกฎหมายท่ีเขียนแลว

แยงกันเอง 
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 ปญหาน้ําทวม วาตภัย การชวยเหลือที่ตองรอรูปสงไปใหหนวยราชการ หลังคาไมมี

ท่ีอยู การตัดสินใจของกํานันผูใหญบาน ก็ตองถายรปูสงของบมาชวยทีหลัง ทําให

ลาชาและไมเต็มท่ี 

 อบต. และเทศบาลอยากเขาไปชวงในภาวะเรงดวนจากการเกิดวาตภัย โดยเฉพาะ 

สตง. ที่เขามาตรวจสอบ 

 อบต.หลมเกา รวมไมรวมมือกับกํานันผูใหญบานไดดี ขาดงบประมาณ เครื่องจักร 

เสนอไปแตผูบริหารทองถ่ินไมจัดซื้อ อยูในขอบัญญัติของ อบต. 

ขอเสนอแนะ 

 ระเบียบกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการทํางานควรมีการแกไข ระหวาง ปภ. กับ

ทองถ่ิน ปภ. ตองมีหนาที่ในการทําความเขาใจ มีความแมนในขอกฎหมายที่จะ

โตแยงกับ สตง. ได 

 เรื่องการใชเงินตาง ๆ ของ อปท. ยังมีขอสบัสน แมกระท่ังเร่ืองงบประมาณท่ีผูวาฯ 

แบงใหอําเภอละ 500,000 บาท อปท. ก็ยังสับสนในการใชเงิน เชน เกิดวาตภัย 

ทําใหตนขาวโพดตาย ใชเงินประมาณ 200,000 กวาบาท นายอําเภอเองก็ไมกลาใช

เงินนี้ใหนายกทองถ่ินดําเนินการ ก็แจงวาใชไมไดเพราะมีหนังสือสั่งการสับสนอยู

วาเงินทดรองราชการ อปท. ใชไมได ก็โยนกลับมาใหท่ีอําเภอ นายอําเภอนําเรื่อง

เขาท่ีประชุม ก.ช.ภ.อ. เพ่ือไมใหซ้ําซอนก็ใชไป ใชไดหรือใชไมไดจะเปนบรรทัดฐาน 

ควรมีการแยกใหชัดวาอะไรใชไดใชไมไดระหวางอําเภอกับทองถ่ิน ซักซอมให

ทองถ่ินเขาใจ 

 ผูวาฯ หวังดีที่จะใหอําเภอไดใชในการแกไขปญหา แตไมไดมีรายละเอียดในงบ 

500,000 บาท วาเรื่องใดทําไดหรือทําไมได อยางกรณีขาวโพดลมเปนเรื่องของ

เกษตร ปญหาคือ สตง. มองความเดือดรอนของประชาชนหรือหนวยงานเกษตร

เปนหลัก ดังน้ัน สตง. ตองแกท่ีตัวเองกอน บุคลากรภายในเองก็มีความคิดไม

เหมือนกัน  

จะทําอยางไรใหความคิดเหมือนกันและนําความคิดมาเผยแพรใหทราบ 

- แผน/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

 อบจ. มีกลุมงานเล็ก ๆ ในกองชาง เปนฝายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม โดยมีการทํา

แผนสนับสนุนของ ปภ. แผนที่สง ปภ. ไมไดเอามาใสไวในแผนของ อบจ. เปนไปตาม

หนังสือสั่งการ เนื่องจากถาเปนเรื่องภัยไมควรอยูในแผนพัฒนา (ตามความเขาใจ

ของทองถิ่น) 

 มีการทําแผนปองกันฯ ทุกป ไมมีคนลงมาชวย กรอกขอมูลตามแบบฟอรม ทําเสร็จ

ก็สง ปภ.จังหวัด 
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ขอเสนอแนะ 

 ควรบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินวาทุกปตองมีการซอมแผนถาเกิดภัยพิบัติขึ้นตองมี

การเตรียมพรอม ตรงไหนเปนจุดที่ตองเคลื่อนยาย มีศูนยกลาง เพราะเมื่อเกิดภัยขึ้น 

เกิดความฉุกละหุกวุนวายไปหมด ความจริงตองเชื่อมโยงกันระหวางฝายทองที่กับ

ฝายทองถ่ิน ตองมีการแบงหนาที่ทําเปนกระบวนการ 

 ควรกําหนดเปนมาตรฐานที่จะบังคับใหทองถิ่นสนใจในงานปองกันฯ 

- อปพร.   ปภ.จังหวัด เปนหัวหนา อปพร.จังหวัด 

 อปพร. สวนมากคือกํานันผูใหญบาน กรรมการหมูบาน สวมหมวกหลายใบ  

เมื่อเขาถึงชาวบานนอย ความสัมพันธก็นอย ดังที่เกิดกับ ปภ. ซึ่งมีภาระงานมาก

อยูแลวในการจะไปสรางความสัมพันธในพื้นที่ก็จะลําบาก 

 อปพร.ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณมีจํานวนมาก สวนใหญเปนเจาหนาที่เทศบาล 

เวลามีเหตุก็ชวยเหลือกัน โดยแตละทองถ่ินมีการฝก อปพร. ของแตละทองถิ่น  

มีประมาณ 30 กวาคนท่ีเทศบาลเมืองเรียกใชอยู สวนเจาหนาที่จะมีไปอบรม 

ท่ีสวนกลางเพ่ือผานหลักสูตรในแตละปตองสงคนไป มีสมาชิกเทศบาล อบต.  

อปพร. แตละที่ท่ีสงเขาไปอบรมในสวนกลาง 

- ภาคสวนอ่ืน  งานกูภัย งานอาสา ของอําเภอบึงสามพันมีความเขมแข็งมาก ไมวาจะเกิดเหตุจุดไหน 

งานกูภัย หนวยอาสาจะใชวิทยุเดียวกับตํารวจ หนวยพยาบาล จะไปถึงพื้นที่กอน

ตํารวจและหนวยพยาบาล ไปดวยความรวดเร็ว แตถนนเปนทางตรงและยวดยาน

พาหนะใชความเร็ว สวนมากที่ไปพบจะดับคาที่หรือสาหัสจนชวยไมทัน 

 มูลนิธิมีความขัดแยงกัน โดยเฉพาะพื้นที่ใดมีคนหนาแนน มูลนิธิตาง ๆ จะลงไป 

ในขณะที่พ้ืนที่ไกลอยางน้ําหนาวไมมีใครไป สุดทายผูวาฯ ใหนายอําเภอไปดูวา

การแพทยฉุกเฉินในพ้ืนที่ของตนเองตรงไหนบอด ทองถ่ินที่เปนเจาของพ้ืนที่ควร

ตั้งงบตรงนี้เขามาดูแล ถาไมไหวก็ไปรวมมือกับมูลนิธิโดยทองถ่ินสนับสนุน

งบประมาณ ซึ่งทองถ่ินสามารถทําได จําเปนตองแกปญหาโดยใหสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเปนเจาภาพซอมแผนตาง ๆ ใหกับมูลนิธิ ผูวาฯ จะใหงบซอมแผน 

ซึ่งหลายทองถิ่นไมเขาใจโดยเฉพาะ อบต. วาเร่ืองซอมแผนควรเปนของ ปภ. 

เนื่องจากหาก ปภ. ออกหนา คนไมฟง แตเมื่อคนที่จายเงินใหอยางสาธารณสุข

กลับฟง จึงใหสาธารณสุขออกหนา 

 จังหวัดเพชรบูรณ มีองคกรเอกชน อยางมูลนิธิรวมกตัญูจังหวัดเพชรบูรณ  
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มีของศาลเจา สมาคมกกไทร อ.หลมสัก ในเขตเมืองมีมูลนิธิรมโพธิ์ ที่ทํา EMS 

สมบูรณแบบ ทาง อ.บึงสามพัน มีมูลนิธิสวางฯ และ อ.ศรีเทพ มีมูลนิธิสวางมงคลฯ 

สวนอําเภอชนแดนมีหนองไผสงเคราะห และมีหนวยของเทศบาลตาง ๆ ทําเร่ือง 

EMS โดยมีสาธารณสุขจังหวัดเปนคนประสานงาน การประชุมของจังหวัดจะมี

หนวยงานของมูลนิธิเขารวมทุกคร้ัง และมีภาคเอกชนเขามาชวยอยางมาก ซึ่งไมมี

ขั้นตอนมากเหมือนกับทองถิ่น เชน อปพร. จะออกปฏิบัติหนาที่ตองมีกระบวนการสั่ง 

ภาคเอกชนคอนขางพรอมและมีการสนับสนุนคอนขางมาก รถที่จะขึ้นเขาคอ 

ไดจากรีสอรท ไดรถพยาบาลมา 1 คัน เกือบ 2 ลานบาท มีมูลนิธิรวมกตัญู

กระจายอยูทุกเขต และมีเครือขายจากจังหวัดพิจิตร คือมีการทํางานเชื่อมโยงกัน

ท้ังหมด และมีการแบงโซนกัน โดยมีโรงพยาบาลหลมสักเปนผูสั่งการ เวลาปฏิบัติงาน

จะโทรเขา 1669 โดย 1669 ของจังหวัดจะเปนคนสั่งวาจะใหหนวยไหนออก  

ถาเปนเขต Zoning ออกไปไมไดก็จะใหหนวยขางเคียงภาคเอกชนเปนเครือขาย 

ท่ีโยงทั้งจังหวัด และกลุมไลนของกลุมกูภัยที่ ปภ. ดังนั้น การประสานระบบ EMS 

ของจังหวัดเพชรบูรณอยูในระดับพอใชได 

- ขอเสนอ

เพิ่มเติม 

 ลักษณะงานของ ปภ. ตองการความฉับไหวและมีประสิทธิภาพสูง ตองเปนระบบ

การควบคุม การบังคับบัญชา ไมใชระบบการกํากับการประสานงานแบบปกติ  

ตองเปนคนในพ้ืนที่สามารถสั่งการไดทันที ไมใชตองโทรตามกันหรือรอกอน 

 เรื่องภัยพิบัติตองใชคนและทรัพยากรมหาศาล ถาจะทําใหครบรูปแบบ 

 ไมวาจะแบงพ้ืนที่แบบไหน ปภ.ตองมีขีดความสามารถที่จะดูแลพ้ืนที่ใหได 

 ทองถิ่นอยางมากก็มีรถดับเพลิงแตอยางอ่ืนไมมี อยางน้ําทวม ไฟไหม พอจะชวยได 

แตหากภัยพิบัติรายแรง อุปกรณก็ไมมี ตองรอคาดหวังที่ ปภ. แมกระทั่ง

นายอําเภอก็คิดวาเปนหนาที่ของ ปภ. ที่ตองเขามาดูแล เพราะนายอําเภอก็ไมมี

เครื่องไมเคร่ืองมือซึ่งขอจาก ปภ.ยากมาก จําเปนตองหากันเองกอนเพื่อชวยเหลือ 

 ตอนตั้งกรมยังไมคอยมีงาน เกิดจากการรวมตัวหลายกรม ชวงแรกนําศูนยถนนฯ 

มาทํา เกิดสึนามิ แตหลังจากนั้นงานเริ่มเขามา เพราะเร่ิมมีภัยมากข้ึน ศูนยถนน 

กลับไมปลอย ถาจะพัฒนางาน ปภ. ตองยอมวางบางอยาง และเนนงานหลัก ควรให

กระทรวงคมนาคมท่ีเปนเจาของถนน มีงบประมาณ ภารกิจ ปภ. ควรเปน 

การชวยเหลือภัย การไปสงเสริมเชิงรุกเรื่องการปองกัน เอามาทํา สิ่งท่ีกรมคิด  

กับคนที่ทําใหกรมในระดับจังหวัดทําไมไดทุกอยางตามที่กรมคิด 

 เทคโนโลยีในการทํานายอนาคต เชน แลงน้ีตองมีนํ้า งานสาธารณภัยตองขยับตัว

ไปขางหนา 
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4.3 จังหวัดขอนแกน 

 

 4.3.1 บริบทของพ้ืนที่ 

สภาพภูมิศาสตร จังหวัดขอนแกนตั้งอยูบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

หางจากกรุงเทพมหานคร 445 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ลานไร จังหวัด

ขอนแกนมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดอุดรธานี เลย และหนองบัวลําภู ทางทิศใตติดกับจังหวัด

นครราชสีมา และบุรีรัมย ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกาฬสินธุ และมหาสารคาม และทางทิศตะวันตกติดกับ

จังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ11 จังหวัดขอนแกนมีภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ราบ มีลักษณะสูงต่ําสลับเปนลูกคลื่น

ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกและทิศใต และมีท่ีราบลุมแถบลุมน้ําชีและลุมน้ําพอง บรเิวณท่ีสูงทางดานตะวันตก

มีสภาพพื้นที่เปนเขาหินปูนตะปุมตะปาสลับกับพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย อีกทั้งบริเวณอําเภอภูเวียง

มีภูเขารูปแองหรือภูเวียงวางตัวอยูติดอําเภอ ในขณะที่บริเวณที่สูงตอนกลางและดานเหนือมีสภาพพื้นที่

เปนเทือกเขา ไดแก ภูเกา ภูเม็ง ภูพานคํา และบริเวณแองโคราช ครอบคลุมพื้นที่ทางใตจังหวัด สภาพพ้ืนที่

เปนลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีบางสวนเปนเนิน และลาดต่ําไปทางราบลุมที่ขนานกับลําน้ําชี  

 

  

                                                             
11 สํานักงานจังหวัด, ขอมูลบรรยายสรุปจังหวัด < http://www.khonkaen.go.th/> เขาถึงขอมูลวันท่ี 19 ธันวาคม 2561. 



- 142 - 

ภาพที่ 4.3 แผนท่ีจังหวัดขอนแกน 
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สําหรับระยะทางในการเดินทางจากอําเภอเมืองไปอําเภออื่น ๆ นั้น จากทั้งหมด 26 อําเภอ อําเภอที่มี

ระยะทางใกลอําเภอเมืองมากที่สุด คือ อําเภอบานแฮด โดยหางจากอําเภอเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร สวนอําเภอ

ที่มีระยะทางไกลจากอําเภอเมืองมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดขอนแกน คือ อําเภอบานสีชมพู 

โดยหางจากอําเภอเมืองประมาณ 114 กิโลเมตร โดยมีขอมูลดังตาราง 

 

ตารางที่ 4.12 ระยะทางการเดินทางจากอําเภอเมืองขอนแกนไปอําเภออื่น ๆ12 

 

อําเภอ ระยะทางจากอําเภอเมือง ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมือง 

อําเภอบานแฮด 18 กิโลเมตร 40 

อําเภอบานฝาง 22 กิโลเมตร 33 

อําเภอพระยืน 30 กิโลเมตร 34 

อําเภอซําสูง 39 กิโลเมตร 47 

อําเภอน้ําพอง 43 กิโลเมตร 40 

อําเภอบานไผ 44 กิโลเมตร 52 

อําเภอหนองเรือ 45 กิโลเมตร 38 

อําเภออุบลรัตน 50 กิโลเมตร 48 

อําเภอชนบท 55 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 16 นาที 

อําเภอโนนศลิา 58 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 8 นาที 

อําเภอมัญจาคีรี 58 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 4 นาที 

อําเภอเขาสวนกวาง 59 กิโลเมตร 58 นาที 

อําเภอกระนวน 66 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 15 นาที 

อําเภอภูเวียง 68 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 13 นาที 

อําเภอแวงใหญ 72 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 29 นาที 

อําเภอพล 74 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 18 นาที 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย 75 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 19 นาที 

อําเภอเวียงเกา 78 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 20 นาที 

                                                             
12 สํานักงานจังหวัด, แผนที่จังหวัดขอนแกน < http://www.kk.ru.ac.th/mapkhon.htm> เขาถึงขอมูลวันที่ 

19 ธันวาคม 2561. 
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อําเภอ ระยะทางจากอําเภอเมือง ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมือง 

อําเภอเปอยนอย 80 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 24 นาที 

อําเภอหนองนาคํา 80 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 22 นาที 

อําเภอชุมแพ 82 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 20 นาที 

อําเภอหนองสองหอง 96 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 33 นาที 

อําเภอแวงนอย 96 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 39 นาที 

อําเภอภูผามาน 109 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 57 นาที 

อําเภอสีชมพู 120 กิโลเมตร 2 ชั่วโมง 

 

หมายเหตุ: ขอมูลระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภออื่น ๆ คํานวณระยะเวลาโดยเฉลี่ยจาก google.com/maps 

 

 

สภาพการปกครอง จังหวัดขอนแกนแบงเขตการปกครองเปน 26 อําเภอ มีตําบลจํานวน 198 ตําบล 

มีหมูบานจํานวน 2,331 หมูบาน มีชุมชนจํานวน 389 ชุมชน และมีจํานวนบาน 549,114 หลัง13 ขอมูลดังตาราง

ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.13 การแบงเขตการปกครองของจังหวัดขอนแกน14 

หนวย: แหง 

อําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนชุมชน จํานวนบาน 

อําเภอเมืองขอนแกน 17 282 90 165,075 

อําเภอบานไผ 10 110 28 30,928 

อําเภอพล 12 132 15 24,589 

อําเภอน้ําพอง 12 168 26 31,875 

อําเภอชุมแพ 12 135 41 37,727 

อําเภอภูเวียง 11 114 7 19,019 

อําเภอมัญจาคีรี 8 118 4 20,655 

อําเภอหนองเรือ 10 149 20 24,378 

อําเภอกระนวน 9 98 19 21,741 

                                                             
13 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน 4 ป พ.ศ. 2558 – 2561. 
14 แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน 4 ป พ.ศ. 2558 – 2561. 
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อําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนชุมชน จํานวนบาน 

อําเภอหนองสองหอง 12 137 7 19,999 

อําเภอชนบท 8 80 15 13,302 

อําเภอสีชมพู 10 115 10 22,119 

อําเภอแวงนอย 6 74 7 11,247 

อําเภออุบลรัตน 6 71 5 11,644 

อําเภอบานฝาง 7 75 8 15,839 

อําเภอเขาสวนกวาง 5 56 14 10,226 

อําเภอพระยืน 5 53 20 9,537 

อําเภอแวงใหญ 5 52 6 7,341 

อําเภอเปอยนอย 4 32 8 4,920 

อําเภอภูผามาน 5 42 4 6,326 

อําเภอซําสูง 5 35 7 6,207 

อําเภอหนองนาคาํ 3 35 - 5,879 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย 4 40 6 7,119 

อําเภอบานแฮด 4 46 9 9,119 

อําเภอโนนศิลา 5 46 11 7,165 

อําเภอเวียงเกา 3 36 - 5,038 

รวม 198 2,331 389 549,114 

 

 

 สภาพภูมิสังคม จํานวนประชากรของจังหวัดขอนแกน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 

1,805,910 คน จําแนกเปนประชากรชาย 890,486 คน และประชากรหญิง 915,424 คน คิดเปนความหนาแนน

ตอตารางกิโลเมตรคือ 165.89 คน ตอตารางกิโลเมตร ซึ่งขอมูลจํานวนประชากรของจังหวัดขอนแกนจําแนก

ตามเพศ ความหนาแนนของประชากร และจํานวนบาน ตั้งแตป 2557 – 2560 ดังตาราง 
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ตารางที่ 4.14 จํานวนประชากรของจังหวัดขอนแกน15 

จํานวน: คน 

รายการขอมูล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ประชากรรวม 1,790,049 1,798,014 1,801,753 1,805,910 

ประชากรชาย 884,822 888,499 889,133 890,486 

ประชากรหญิง 905,227 909,515 912,620 915,424 

เน้ือที่ (ตร.กม.) 10,886 10,886 10,886 10,886 

ความหนาแนน ตอ ตร.กม. 164.44 165.17 165.51 165.89 

จํานวนบาน 576,964 588,757 597,845 607,824 

  

 

4.3.2 สถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ี  

สถานการณสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแกนประสบกับสาธารณภัยท่ีสําคัญ 2 ประเภท ไดแก 

อุทกภัย และภัยแลง กลาวโดยสรุปไดดังนี้ 

 (1) อุทกภัย สถานการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดขอนแกนประสบปญหาอุทกภัย ในชวงตั้งแต

เดือนสิงหาคม-ตุลาคม เปนประจําทุกปไตรับอิทธิพลพายุจากทะเลจีนใตหรือรองความกดอากาศตํ่าที่เคลื่อนตัว

เขาใกลหรือพาดผานตอนบนของประเทศไทย ทําใหเกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีติดตอกันหลายวัน สงผลใหเกิดน้ําทวม

ฉับพลัน/นํ้าปาไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแกน นอกจากนี้ ยังมี

สาเหตุมาจากมวลนํ้าขนาดใหญจากจังหวัดชัยภูมิท่ีไหลหลากลงมาตามแมนํ้าชี สงผลใหเกิดนํ้าเออลนตลิ่ง 

บริเวณที่ราบลุมริมฝงแมนํ้าชี ประกอบกับมีปริมาณน้ําที่ไหลเขาเข่ือนอุบลรัตนมากจนเกินความจุของเขื่อน 

ทําใหตองระบายนํ้าออก ทําใหบางพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดขอนแกนไดรับผลกระทบจากการปลอยน้ําปริมาณมาก

ดังกลาว ไดแก อําเภออุบลรัตน อําเภอนํ้าพอง และอําเภอเมืองขอนแกน โดยพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยของจังหวัดขอนแกน 

ประกอบดวยพื้นที่ 25 แหง แยกเปนตําบล 109 แหง และหมูบาน 447 แหง16  โดยหากพิจารณาตามความเสี่ยง 

พ้ืนที่อําเภอของจังหวัดขอนแกนทุกอําเภอมีความเสี่ยงในระดับเสี่ยงกลางข้ึนไป ดังแสดงในตาราง 

 

 

                                                             
15 สํานักงานสถิติแหงชาติ, จํานวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เน้ือที่ ความหนาแนน และบาน จําแนกตามภาค 

และจังหวัด พ.ศ. 2551-2560 <http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx> เขาถึงขอมูล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 
16 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน. แผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2561 

< http://122.155.1.141/upload/minisite/file_attach/108/5b30734c29cd7.pdf> เขาถึงขอมูลเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2561. 
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ตารางท่ี 4.15 พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน17 

หนวย: แหง 

ระดับความเสี่ยง อําเภอ ตําบล หมูบาน 

เสี่ยงต่ํา - - - 

เสี่ยงปานกลาง 14 35 80 

เสี่ยงสูง 23 95 367 

เสี่ยงดินโคลนถลม 8 10 28 

 

เหตุการณอุทกภัยของจังหวัดขอนแกนที่ผานมา ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดขอนแกน

ประสบปญหาอุทกภัยจากรองมรสุมพาดผานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีฝนตกหนักถึงหนักมาก สงผลให

เกิดอุทกภัย นํ้าทวมฉับพลัน และนํ้าปาไหลหลาก โดยสถิติการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดขอนแกนในชวงป 

พ.ศ. 2558-2560 เปนดังตาราง 

 

ตารางที่ 4.16 สถิติการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน18 

 

ป จํานวนคร้ัง 
พ้ืนท่ี 

ประสบภัย 

ผลกระทบ ความเสียหาย 

(ลานบาท) ครัวเรือน บาดเจ็บ เสียชีวิต 

2558 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2559 1 88 31,878 - - 57,715,316 

2560 4 26 109,381 - 5 344,319,414 

 

(2) ภัยแลง จังหวัดขอนแกนประสบปญหาภัยแลงในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคมของทุกป 

โดยสรางความเสียหายดานเกษตรและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พ้ืนที่ทางการเกษตร

เปนบริเวณกวาง ขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะในสวนของพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานยังคงมีแนวโนมประสบ

ปญหาภัยแลงจากการมีน้ําไมเพียงพอสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรได โดยภัยแลงเกิดข้ึนแทบทุกพื้นที่

ของจังหวัดโดยเฉพาะในฤดูแลงซึ่งแหลงน้ําธรรมชาติลดลงและแหงขอด พ้ืนที่เสี่ยงภัยแลงของจังหวัดขอนแกน

ประกอบดวย พ้ืนที่เสี่ยงสูงจํานวนหมูบาน 511 แหง พื้นที่เสี่ยงปานกลางจํานวนหมูบาน 1,123 แหง และพ้ืนที่

                                                             
17 เรื่องเดียวกัน. 
18 เรื่องเดียวกัน. 
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เสี่ยงนอยมากจํานวนหมูบาน 697 แหง19 สําหรับพ้ืนที่จังหวัดขอนแกนน้ัน การแกปญหาภัยแลงสวนหนึ่ง

มีโครงการประตูระบายน้ําคลองระบายนํ้า D8 (หวยพระ) โดยประตูระบายน้ําในระบบผันน้ําของลําหวยพระ

จะเชื่อมตอกับแมน้ําชี ซึ่งชวยในการแกไขปญหาภัยแลงและปญหาน้ําทวม ซึ่งปจจุบันพ้ืนที่ทางการเกษตร

ของจังหวัดขอนแกนพ่ึงพาน้ําจากลําหวยพระกวา 20,000 ไร 

 

4.3.3 กลไกการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน วางกลไกการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี

ใหมีการเตรียมความพรอมและรับมือ โดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภัยประเภทตาง ๆ 

โดยมกีลไกและตัวแสดงหลัก ดังนี้ 

4.3.3.1 กลไกและตัวแสดงหลัก 

กลไกระดับจังหวัดคือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน (กอปภ.จ.ขก.) 

ซึ ่งถือวาเปนกลไกหลักในการรับผิดชอบดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด รับผิดชอบ

บัญชาการเหตุการณ เพื่อควบคุมแกไขปญหา ระดมสรรพกําลัง การประสานงาน การสั่งการ การวางแผน 

การแบงมอบภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ และกําหนดมาตรการแนวทางในการแกไข 

โดยกลไกสนับสนุนการทํางานประกอบดวยกองอํานวยการในระดับตาง ๆ ไดแก กองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล และกองอํานวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ มีนายอําเภอของพ้ืนที่รับผิดชอบเปนผูอํานวยการ

อําเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอของตนและมีหนาที่

ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรีของพื้นที่รับผิดชอบ

เปนผูอํานวยการทองถิ่น มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลของตน และมีหนาที่ชวยเหลือ

ผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรบัมอบหมาย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล มีนายกองคการบริหารสวนตําบล

เปนผูอํานวยการทองถิ่น มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบลของตน และ

มีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
  

                                                             
19 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน. แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 

จังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2561. < http://122.155.1.141/upload/minisite/file_attach/108/5a8cea2a365ee.pdf > 

เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2561. 
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แผนภาพท่ี 4.2 โครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดขอนแกน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

สําหรับจังหวัดขอนแกน นอกจากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกนแลว 

ในพื้นที่ยังประกอบไปดวยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 2 แหง ไดแก สํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน สาขาชุมแพ และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดขอนแกน สาขาพล โดยมีการแบงพื้นท่ีรบัผิดชอบดังน้ี 

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน มีพื้นที่รับผิดชอบ 13 อําเภอ ไดแก 

อําเภอเมืองขอนแกน อําเภอน้ําพอง อําเภอพระยืน อําเภอซําสูง อําเภอกระนวน อําเภอชนบท อําเภออุบลรัตน 

อําเภอมัญจาคีรี อําเภอหนองเรือ อําเภอบานฝาง อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอโคกโพธ์ิชัย และอําเภอบานแฮด 

ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด (ศบก.จ.ขก) 

 (ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเปนผูอํานวยการจังหวัด) 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

สนง.ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน 

 

สวนปฏิบัติการ  

- งานดานเผชิญเหตุ 

- งานกูชีพ/แพทย  

- งานความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรพัยสิน 

- งานคมนาคม  

- งานอุตสากรรม สารเคมี วัตถุ

อันตราย  

- หนวยทหารในพ้ืนที่ 

สวนอํานวยการ 

- งานการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

- งานวิเคราะหสถานการณ  

- งานเตือนภัย 

- งานเลขานุการ 

- งานวางแผน 

- งานประสานขอมูล 

 

สวนสนับสนุน 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร  

-  งานสาธารณูปโภคและโครงสราง

ข้ันพื้นฐาน 

- งานสวัสดิการและความม่ันคง 

ของมนุษย 

- งานดานพลังงานไฟฟา 

- งานดานทรัพยากรธรรมชาติ 

- งานดานงบประมาณและบรจิาค 

    ศูนยประสานการปฏิบัติ 

สนง. ปภ.จังหวัด 
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- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน สาขาชุมแพ มีพื้นที่รับผิดชอบอําเภอ

โซนตะวันตก 6 อําเภอของจังหวัดขอนแกน ไดแก อําเภอชุมแพ อําเภอสีชมพู อําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเกา 

อําเภอหนองนาคํา และอําเภอภูผามาน  

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน สาขาพล มีพื้นที่รับผิดชอบอําเภอโซนใต 

7 อําเภอของจังหวัดขอนแกน ไดแก อําเภอพล อําเภอแวงใหญ อําเภอแวงนอย อําเภอหนองสองหอง 

อําเภอโนนศิลา อําเภอบานไผ และอําเภอเปอยนอย 

สําหรับขอมูลอัตรากําลังในสวนของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน และ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาทั้ง 2 แหง ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแกน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 หนวยงานมีอัตรากําลังท่ีเปนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.17 อัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกนและสาขา20 

หนวย: คน 

หนวยงาน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา ปฏิบัติ กรอบ ปฏิบัติ กรอบ 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดขอนแกน 
10 15 6 5 7 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดขอนแกน สาขาชุมแพ 
2 5 1 2 - 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดขอนแกน สาขาพล 
2 5 3 2 3 

 

 

4.3.4 บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เปนการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึก

รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแกน หัวหนา

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดขอนแกน สาขาชุมแพ และหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน สาขาพล 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2661 รวมไปถึงการประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 และกลุมท่ี 2 จังหวัดขอนแกน 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

                                                             
20 กองการเจาหนาที่ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
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4.3.4.1 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง 

- สภาพปจจุบัน  มี 3 ฝาย แบงเปนกลุมยุทธศาสตร ฝายปองกันและปฏิบัติการ  

และฝายสงเคราะห 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน  ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตรชาติในยุทธศาสตรท่ี 1 เชิงปองกันผลกระทบและ

การเตรียมความพรอม ประสานงานเปนหลัก เคร่ืองไมเคร่ืองมือมีไมมากนัก 

 การลดความเสี่ยง เปนภารกิจหลัก 

 กอนเกิดเหตุจะชวยดานการอํานวยการเรื่องความรู ความเขาใจ ทักษะ ใหทองถิ่น

ไดทําเปน ไดเขาใจ ในการปองกัน 

 การเผชิญเหตุ จะตองไปเปนพ่ีเลี้ยงในการเกิดเหตุ แตผูปฏิบัติคือทองถิ่น อาจมี

การพัฒนาเพิ่มเติมได กรณีทองถ่ินมีทักษะสามารถดําเนินการได ปภ.  

ไมจําเปนตองไปเปนพี่เลี้ยง 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 งานขอหารือ ระเบียบตาง ๆ ใชระยะเวลานานในการเดินทางของหนังสือ 

ตามกระบวนการ ซึ่งบางภารกิจไมควรลาชา เชน 7 วันอันตราย ซึ่งวันไมไดเคลื่อน 

บางครั้งอีกวันเดียวจะทํางานแลว แตหนังสือพ่ึงมาถึง 

- ขอเสนอแนะ  มิติปองกัน จังหวัดจะมองเปนระบบไดดีกวาทองถ่ิน 

 หนังสือที่เกี่ยวกับ 7 วันอันตราย ไมวาจะเปนหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติของกรม 

ควรสงใหถึงทองถ่ินกอนอยางนอย 15 วัน 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 บุคลากรในหนวยงาน คุณภาพของแตละคนไมเทากัน 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

- ขอเสนอแนะ  ภารกิจดานสาธารณภัย ไมควรใชเฉพาะเงินทดรองราชการ เพราะมีท้ังกอนเกิด 

ขณะเกิด หลังเกิด โดยเฉพาะการปองกัน ใหเปนหนาท่ีของทองถิ่นในเรื่อง

งบประมาณ 

(4) การประสานงานในระดับพ้ืนที่ 

- สภาพปจจุบัน  เปนเลขาของผูวาฯ ใน ก.ช.ภ.จ. สวน ก.ช.ภ.อ. มีปลัดอําเภอเปนเลขาฯ 

นายอําเภอ ทั้ง ปภ.จังหวัด และปภ.สาขาอยูในบริบทที่จะเปนกรรมการ 

 บางโครงการที่ลงไปทําในพ้ืนท่ี จะไปหาผูนําชุมชนและ อปพร. ในพื้นที่ 

 กอปภ.จ. กอปภ.อ. แตกอนตั้งชั่วคราว แตตอนน้ีตั้งตลอด ถาเปนเรื่องสาธารณภัย

จะใชเวทีนี้เปนหลัก จะใชบังคับไดดีกวาปกติ เวลาแกปญหา 1) เกิดวิกฤตใช กอปภ. 

ในการรวบรวมประเด็นปญหาทั้งหมด ทั้งที่เคยเกิดและอะไรกําลังจะเกิดใหม 

เพ่ือตกผลึกรวมกัน จะมีทั้งจังหวัด อําเภอ และทองถิ่น นั่งอยูในเวทีนี้ โดยมี 

ปภ.จังหวัด เปนเจาภาพ 

 กรณีนํ้าทวม พ.ศ. 2560 ในจังหวัดขอนแกน เกิดจากน้ําคลองไหลทะลักเขาเขต

เศรษฐกิจดานลาง ทําใหถนนขาด เพื่อใหเกิดการแกไขถาวรจะใชเวที กอปภ. 

เพ่ือตั้งตนแกไขปญหาที่เคยเกิดขึ้นแลว เพ่ือใหเกิดกึ่งถาวร  

 คณะกรรมการมีประมาณ 5-6 คน อยูที่จังหวัด กรรมการ จะมีผูที่มีความรูดานชาง 

เชน โยธาฯ อาจรูเรื่องราคา แตที่ขอนแกนตั้งไว 10 คน (รองผูวาฯ ปลัดจังหวัด 

นายแพทยสาธารณสุข อบจ. เกษตรและสหกรณ ชลประทาน โยธาธิการฯ 

นายอําเภอพ้ืนที่ประสบภัย ปภ.จังหวัดเปนเลขาฯ เนนการทํางานเชิงรุก 

โดยเฉพาะปญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแลวเพ่ือปองกันในครั้งตอไป คณะกรรมการนี้

ไมใชทํางานแคในจังหวัด แตลงไปในอําเภอท่ีมีปญหา เนื่องจากกฎหมาย 

เชิงยับยั้งถูกวางไวท่ีระดับจังหวัด 

 ปภ.มีการจัดโครงการฝกทบทวนแผนเก่ียวกับงานสาธารณภัย เชิญฝายปกครอง 

ปลัดอําเภอฝายปองกัน อส. รวมฝกซอมสถานการณสาธารณภัย ฝกการใช

เครื่องมือตาง ๆ 

 ปภ.จังหวัดมีหนังสือใหทุก อปท. ดําเนินการจัดทําแผนปองกันฯ 

 อบจ. มีการประสานตรงกับ ปภ.จังหวัด และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดทําแผน

เปนประจําทุกป 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 กระบวนการสื่อสารโดยผานหนังสือจากผูวาฯ ไปถึงนายอําเภอและทองถ่ิน  

การสื่อสารนายอําเภอก็ตองผานปลัด จากเร็วกลายเปนชา จึงตองเลือกใช ปภ.

จังหวัดลงไปที่ผูบริหารทองถ่ินโดยตรง แตก็แจงกับนายอําเภอวาไดมีการติดตอ
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ประเด็น ความคิดเห็น 

ประสานกับทองถ่ินไวแลว คือไปสองทาง เปนการซอม เพ่ือใหเรว็ขึ้น แตไมเหมาะนัก 

อยางนอยตองบอกนายอําเภอ แตเร่ืองสาธารณภัยรอชาไมได 

 ต้ังแตมีกรม ปภ. การจัดการคอนขางชัดเจน แตการเชื่อมโยงระหวางอําเภอกับ

พ้ืนท่ีตําบล ความเปนอิสระของทองถ่ินมีมากไป ความเชื่อมโยง การสั่งการ 

คอนขางไมไดรับการตอบสนองจากทองถิ่น ท้ังท่ีใชกฎหมายฉบับเดียวกัน 

(พ.ร.บ.ปองกันฯ) ซึ่งทองถ่ินเปนหนึ่งในองคกรที่ปรากฏอยู สวนหนึ่งเปนผลจาก

การเมืองในทองถิ่น 

 กอนจัดทําแผนจะมีหนังสือสั่งการ ทําดครงการตาง ๆ ปญหาคือ ปภ. ไมไดมองวา 

ใหงานแกทองถ่ิน แตมีระเบียบรองรับหรือไม เชน อปพร. สงผลตอเจาหนาที่ไมกลา

ปฏิบัติงานที่อาจผิดระเบียบและถูกตรวจสอบในอนาคต ไมวาจะทําภารกิจอื่น 

ท่ีเก่ียวกับสาธารณภัย ปภ. มักไมไดลงมาพ้ืนที่ทองถ่ิน 

 สวนใหญเปนหนังสือสั่งการ ลงนามโดยผูวาฯ บางครั้งหนังสือมาวันนี้ แตขอขอมูล

ภายในวันพรุงนี้ ไมมีเวลาใหทองถ่ินคิด หรือมาอบรมเปนวิทยากรให 

- ขอเสนอแนะ  ปภ. ทํางานคนเดียวไมไดตองเปนหนวยประสาน ตองรูวาเครื่องไมเครื่องมือ 

ท่ีจําเปนอยูที่ไหนบาง หรือคนที่ใชประโยชนไดเฉพาะทางหรือความเชี่ยวชาญ

อยูท่ีไหน 

 ปภ. ควรสงคนที่เขาใจในระเบียบในสิ่งที่ทองถ่ินสามารถทําได หรือทําไมได 

เพ่ือใหคาํปรึกษาหารือแกทองถิ่นไดปฏิบัติงานได 

 

 

4.3.4.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง 

- สภาพปจจุบัน  ปภ.สาขาพล พื้นท่ีรับผิดชอบ 7 อําเภอโซนใตของจังหวัดขอนแกน มี 58 อปท.  

 ปภ.สาขาชุมแพ พื้นที่รับผิดชอบ 6 อําเภอโซนตะวันตกของจังหวัดขอนแกน 

 ภาพรวมโครงสรางสาขา ประกอบดวย หัวหนาสาขา 1 ตําแหนง และแบงออกเปน 

2 ฝาย คือ ฝายปองกัน และฝายสงเคราะห ไมวาจะเปน ปภ.สาขา ขนาดใดก็ตาม 

อยางนอยใหมีครบตามกรอบ แตการปฏิบัติงานอาศัยเครือขาย 

 จัดตั้งต้ังแต พ.ศ. 2556 
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- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ตั้งแตมี ปภ.สาขา ไมไดทํางานตามโครงสรางของ พ.ร.บ.ปภ. 2550 ยังคงทํางาน

ภายใตกรอบของจังหวัด มีเพียงกําหนดหนาท่ี 

- ขอเสนอแนะ  ควรมีโครงสรางตามกฎหมายที่ชัดเจนตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ จะทําให ปภ.สาขา 

เขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน  ภารกิจหลัก คือ 1) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายดาน ปภ. ของกรม ภายใต 

การบังคับบัญชาของ ปภ.จังหวัด 2) สนับสนนุการภารกิจดานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยของผูอํานวยการอําเภอและผูอํานวยการทองถิ่น 3) หนาที่อ่ืน ๆ  

ที่ไดรับมอบหมาย 

 เรื่องปองกัน สงเคราะห และเร่ืองขอมูล 

 ปฏิบัติงานตามภารกิจที่กรมมอบหมายมี 3 ขอคือ 1) ดําเนินการเก่ียวกับหนาที่ของ

กรม ปภ. ในเขตรับผิดชอบ โดยอยูภายใตการบังคับบัญชาของ ปภ.จังหวัด

ขอนแกน 2) สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

ผูอํานวยการนายอําเภอ (นายอําเภอ) และผูอํานวยการทองถ่ิน (ผูบริหารทองถิ่น) 

ในเขตที่รับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่รวมสนับสนุนภารกิจอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชา

มอบหมาย 

 ปภ. คาดหวังใหเปนจุดเชื่อมตอ เปนเหมือนหนวยหนาของ ปภ.จังหวัดท่ีจะลงพ้ืนท่ี 

พกเคร่ืองมือการทํางาน คือระเบียบกฎหมาย พ.ร.บ. เปนจุดแข็ง 

 จังหวัดลดภาระในการประสานงานลง 13 อําเภอ มอบหมายให ปภ.ทําหนาที่แทน

ในการตดิตอประสานงาน หนังสือสั่งการตาง ๆ 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 6 ปที่ไปอยูที่อําเภอ การบริหารจัดการไมขาดรวมถึงงบประมาณ ยังอยูที่จังหวัดอยู 

 เปนการบริหารความขาดแคลน ไมวาจะเปนเชิงพ้ืนที่ท่ีกวาง สาขาชุมแพ 6 อําเภอ 

1 วันไมสามารถไปครบ 

 เรื่องระเบียบกฎหมาย ผูปฏิบัติจริง ๆ ยังไมเขาใจ แตเชิงนโยบายผูบริหารจะรู 

แตไมไดเปนผูนําลงไปใช 

 ปภ.สาขา อยูในฐานะกรรมการใน ก.ช.ภ.อ. ฝายเลขาฯ คือ ปกครองอําเภอ และมี

เกษตรอําเภอเปนผูชวยเลขา ในภารกิจงานเปนกรรมการ แตความเปนจริง ปภ.สาขา 

เปนคนถือกฎหมาย ไมไดลงไปจับงานของตนเองเพราะไมมีมือไมมากพอ 

 เมื่อเปนงานท่ีไปฝากอําเภอทํา ในขณะเดียวกัน ปภ.สาขา ไมใชทําหนาที่ในภารกิจ

ปองกันฯ เพียงอยางเดยีว โดยเฉพาะในอําเภอท่ีต้ัง ปภ.สาขา คือ อ.ชุมแพ แมตาม
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โครงสรางไมใชผูใตบังคบับัญชาของนายอําเภอ แตเม่ืออยูท่ีนี่ก็ตองชวยภารกิจ เชน 

ประชุมอําเภอ กํานันผูใหญบานในเรื่องทองที่ 

 เชิงปองกันยังนอยในระดับพ้ืนท่ี เชน การไปเยี่ยมไปใหคําแนะนํา ดังท่ีเกิดกรณีไฟไหม

โรงงานเฟอรนิเจอรในอําเภอบานไผ ซ่ึงมีโรงงานอยู 3-4 แหง หากจะลงไปลึกตองเปน

นายอําเภอและทองถ่ิน 

 สาขาเดินทางไปแตละอําเภอตองใชระยะคอนขางมาก อยางนอย 1 ชั่วโมง หรือ 

30 นาที จะเปนการลาชาหากเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น โดยเฉพาะอัคคีภัยจะไปไมทัน 

ไปชวยเฉพาะการเยียวยา การสํารวจ การชวยเหลือที่เกิดภัยแลว 

- ขอเสนอแนะ  ถามีความรูในเร่ืองตาง ๆ สามารถไปชวยเหลือทองถ่ินในการอบรมใหความรูได 

เชน เร่ือง CBDRM รวมถึงการฝกซอมแผน แตใหทองถ่ินเปนผูเขียนโครงการและ

จัดทํางบประมาณ  

 การทํางานในพื้นที่ควรใหอํานาจ เพราะหากมีขอคลาดเคลื่อนประการใด จะไดมี

กรอบคุมครองผูปฏิบัติงาน 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน บุคลากร 

 แบงเจาหนาท่ีมอบหมายใหดูแลแตละอําเภอ สงผลตอ 

การประสานงานระดับอําเภอไดดีย่ิงขึ้น 

 มีคนอยูในพ้ืนที่ถือวามีประโยชน 

ยานพาหนะ 

 สาขาชุมแพ มีรถปคอัพ 1 คัน เพ่ือใชเขารวมประชุมกับทางจังหวัด สวนรถกูภัย  

รถฉุกเฉินเปนหนาที่ของทองถ่ิน 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

บุคลากร 

 ศักยภาพแตละคนไมเทากัน บุคลากรไมสามารถลงไปประชุมอําเภอไดทุกคน  

และไมสามารถตอบขอซักถามทุกคนได 

 หากมีประชุมตรงกัน 2 อําเภอ ซึ่งเปนของ ปภ. เอง ตองมานั่งชั่งน้ําหนัก 

 ปภ.สาขา มีบุคลากรนอย คุณภาพอยูที่ตรงไหน 

 บางแหงมีคุณภาพ บางแหงถูกเข่ียจากท่ีอ่ืนไป 

 ปภ.สาขาชุมแพ อยูในโรงยิมของอําเภอ เพราะไมมีงบประมาณ ในขณะที่ ปภ.สาขาพล 

นายอําเภอมีหองใหอยูติดกับประมงอําเภอ 

 บุคลากรขาดความรูความเชี่ยวชาญ และความชํานาญ การตัดสินใจตองมาที่จังหวัด 

ในขณะท่ีสถานการณของแตละพื้นที่แตกตางกัน 
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วัสดุอุปกรณ 

 การประสานงานมีปญหาและลาชา ตองขอรับการชวยเหลือวัสดุอุปกรณจากเอกชน 

- ขอเสนอแนะ  อาจมีบุคลากรใหครบรับผิดชอบแตละอําเภอ หรือลดจํานวนอําเภอลง เชน 3 อําเภอ 

หากเปนอําเภอใหญเชน บานไผ ยกใหเปน 1 อําเภอ สวนอําเภอเปอยนอย แบงคน

รับผิดชอบ 1 คน 

 บุคลากรควรมีความรู ทักษะ ประสบการณ จะเชื่อมโยงในการปฏิบัติชวยปลัดอําเภอ 

นายอําเภอในพ้ืนที่ การขยายความเรื่องแผน เรื่องภัยกอนเกิด ขณะเกิด หลังเกิด  

ปภ.สาขา สามารถนําความรูเหลานี้ไปทบทวนและซักซอมกับปลัดอําเภอได  

แตบุคลากรของ ปภ.สาขา ตองมีศักยภาพ อีกท้ังปลัดอําเภอเวลาที่ตองปฏิบัติ 

ยังขาดความรูเรื่องทักษะ ซึ่งบุคลากรของ ปภ. จําเปนตองมี 

 บางทองถิ่นยังตองการการสนับสนุนอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือจาก ปภ. 

 ปภ. อาจจะจัดทาํคุณลักษณะ การกําหนดเครื่องมือตาง ๆ ที่เก่ียวกับการปองกันฯ 

ที่ทองถ่ินสามารถนําไปใชได เชน การเปดให download ในเว็บไซต เพ่ือเอามาใช

อางอิงสําหรับหนวยงานที่ตรวจสอบ 

(4) การประสานงานในระดับพ้ืนที่ 

- สภาพปจจุบัน  กรณีเกิดภัยฉุกเฉินในพื้นท่ีก็ตองเปนฝายปกครองที่จะขับเคลื่อนประสานงาน โดยมี 

ปภ.สาขา จะเปนผูสนับสนุนตัวประสานอีกทีหนึ่ง โดยมีปลัดอําเภอรับผิดชอบหลัก

ในฐานะเลขาฯ ก.ช.ภ.อ. 

 ปภ.สาขา จะมีกฎระเบียบเขาไปชวยเสริมการทํางานของ ก.ช.ภ.อ. 

 ปภ.สาขาพล พยายามรวมหัวหนาปองกันทั้ง 58 อปท. มาทํากิจกรรมใหรูจักกัน  

 พยายามสรางความเขาใจกับหนวยงานภาคี โดยเฉพาะหนวยงานท่ีชวยทําให ปภ. 

แตยังขาดความรูความเขาใจระเบียบกฎหมาย หรือมาตรการตาง ๆ จุดเนนยํ้า 

ในการทํางานยังไมดีพอ จําเปนตองทําความเขาใจหนวยงานเหลานี้ 

 ในพ้ืนที่เปนการเฝาติดตามเปนหลัก เมื่อเกิดเหตุ เหตุน้ันเปนสาธารณภัย สาธารณภัย

เปนภัยพิบัติ เมื่อเกิดเหตุ เหตุน้ันจะเปนอะไรก็ไมรูแตพื้นที่ตองรายงาน ทองถ่ิน

ทองที่รายงานนายอําเภอ นายอําเภอรายงานเขาสูจังหวัด เหตุนั้นถาเปนสาธารณภัย

จะประกาศพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ ยกเวนระบบราชการ 

ถาสาธารณภัยนั้นเปนภัยพิบัติฉุกเฉินจําเปนตองทําตามนิยามระเบียบการบริหาร

ราชการ ประกาศเปนเขตการใหความชวยเหลือ ฉะนั้น พื้นที่จะมี 2 ประกาศ  

ตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ ทองถ่ินก็สามารถชวยได เพราะมีระเบียบใหมของ

กระทรวงมหาดไทยเรื่องการชวยเหลือประชาชนในนั้นจะมีนิยามคําวา “สาธารณภัย” 
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ซึ่งเปนไปตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ ถาทองถ่ินนั้นมีเงิน เขาไปตามหนาท่ีของทองถิ่น 

แตถาสาธารณภัยนั้นเกิน นายอําเภอชวยไดในการประชุม ก.ช.ภ.อ. ตั้งตนจะ

แกปญหาอยางไร ถาทองถ่ินบอกวาสามารถใชเงินชวยไดก็จบ เงนิทดรองราชการ 

ก็ไมตองใชถึงแมจะประกาศเปนเร่ืองของการชวยเหลือได 

 เมื่อมีขอซักถามจากหนวยงานในพื้นที่ ปภ.สาขา สามารถเขาไปใหคําปรึกษา  

และทําใหคลองตัวกวาการมีเฉพาะในจังหวัด 

 การประสานงานจากทองถ่ินเร่ืองขอใชกําลังพล และระเบียบตาง ๆ 

 การปฏิบัติงานตองอาศัยเครือขาย ทั้งความสัมพันธสวนตัวท่ีจะชวยขับเคลื่อนงาน

ใหสําเร็จ 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 การไดรบัขอมูลจากพ้ืนท่ี แตยังขาดการลงไปหาขอมูลเองดวย โดยเฉพาะขอมูล 

ที่ยังขาดอยู 

 การลงพื้นท่ีทําไดไมเต็มท่ี สงผลตอการรับรูเหตุในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกรณีการสงตอ

ขอมูลจากหมูบานไปทองถิ่นและอําเภอ ทําใหบางครั้ง ปภ.สาขา ไมรูเหตุท่ีเกิดขึ้น 

 การประสานงานเร่ืองระเบียบการปฏิบัติตาง ๆ ทองถิ่นยังตองปรึกษาไปที่จังหวัด 

เพราะบางคร้ังบุคลากรของสาขาที่อยูยังไมสามารถใหความชัดเจนในเรื่องระเบียบ

ปฏิบัติตาง ๆ แกทองถิ่นหรืออําเภอได คือ ขาดความพรอมของบุคลากร 

 การใหความรูกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยังขาดความตอเนื่อง เนื่องจากดูแล 6 อําเภอ มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหง 

ในขณะที่บุคลากรและอุปกรณของ ปภ.สาขา จํากัด การออกใหความรูแกประชาชน 

จึงกลายเปนหนาที่ อปท. 

- ขอเสนอแนะ  เมื่อตองการใหงานสาธารณภัยประสบความสําเร็จ จะตองลงไปขยายผลใหทองถิ่น

มีความเขาใจและมีการทําความเขาใจรวมกันงายที่สุด คือ การฝกปองกันรวม  

ใหรูขั้นตอนการปฏิบัติ การปฏิบัติงานดวยกันที่เปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน 
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4.3.4.3 ขอเสนอแนะในการสรางกลไกบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) การจัดตั้งเปน ปภ. อําเภอ 

- รูปแบบ  รับผิดชอบงานหลัก และเปนตัวเสริมของอําเภอหรือตัวชวยในคณะทํางานตาง ๆ 

 ภารกิจเร่ือง CBDRM ภาคี ภัยตาง ๆ การเตรียมงานดานอ่ืน ๆ ที่จะตองลงไปคลุกคลี

ในพ้ืนท่ี การเฝาระวังสภาพดินฟาอากาศเพ่ือแจงมาท่ีศนูยบัญชาการท่ีจังหวัดให

รับทราบ จังหวัดจะแจงไปยังชองทางตาง ๆ ที่เปนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน 

ประชาสัมพันธจังหวัด ไปตามอําเภอ เสียงตามสายตาง ๆ เปนการดําเนินงาน 

ตามโครงสรางในฐานะฝายเลขาฯ 

 การเตรียมงานดานอ่ืน ๆ มีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการเตรียมทีมงานเขาไป 

ในพ้ืนท่ีชุมชนไดมากยิ่งขึ้น 

 การเตรียมความรู วัสดุอุปกรณ และการเตรียมความพรอมที่จะเผชิญเหตุตาง ๆ 

 เกณฑที่จะใชกําหนด ปภ.อําเภอ ควรเปนเกณฑเดียวกับที่ใชกําหนด ปภ.สาขา 

 จะตองมีอํานาจตัดสินใจใหขอคิดเห็นได ในระดับหนึ่ง อางอิงในขอหารือได 

 ขีดความสามารถของคนที่จะไปอยู ปภ.อําเภอ ตองมีขีดความสามารถพอสมควร  

ท่ีจะใหคําปรึกษาหารือขอระเบียบตาง ๆ แกทองถิ่นได 

 ปภ.อําเภอจะชวยประสานงานโดยเฉพาะ แทนปลัดอําเภอที่ตองทําหนาท่ีหลายอยาง 

โดยเฉพาะการเปด-ปดนํ้าท่ีตองมีการเฝาระวังภัยท่ีอาจเกิดข้ึน สามารถชวยนายอําเภอ

ใหรับรูวามีผูมีสวนไดเสียอยูในตําบลไหนบาง เพ่ือเชิญเขามารับฟงปญหา เพราะเร่ือง

การเปด-ปดนํ้าแมเชิญคนในพื้นที่มา บางคร้ังอาจมองขามบางกลุมไป ปจจุบันเปนหนาที่

ของ ปภ.จังหวัด แต ปภ.สาขา ก็มารับฟงดวย แตการกระจายขาวยังไมทั่วถึง 

 ปภ.อําเภอ สามารถลงไปชวยเหลือในเชิงยับย้ังปองกัน ชวยคัดกรอง ชวยดูแล 

เปนที่ปรึกษาเพื่อหาทางใหเกิดการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบแตตองรอ

หลายกระบวนการจากทางราชการ 

 เกณฑจะตั้งที่อําเภอไหนควรเปนเกณฑขนาดอําเภอ ซึ่งมีชั้นอําเภออยู โดยเฉพาะ

อําเภอชั้น 1 ชั้น 2 ควรตองมี ปภ.อําเภอ ที่จะเปนคนที่อยูใกลชิดกับภัยมากที่สุด  

และจะชวยอํานวยการ ชวยสั่งการ ชวยรับคําสั่ง ในพ้ืนที่ไดรวดเร็วและจะเกิด 

การประสานงานกันไดดีในพื้นท่ีประสบภัย การมีคนอยูในท่ีเกิดเหตุ 3-4 คนน้ี  

(ปภ.อําเภอ ปลัดอําเภอ ทองถิ่น) จะทําใหการบัญชาการเหตุการณเริ่มตนจะรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

- ขอจํากัด  หากแกกฎหมายใหมี ปภ.อําเภอ จะกระทบอีกมาก หนวยงานอ่ืนก็อยากใหมีบาง 

เพราะงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมหลายภารกิจ เชน สุนัขบา 

- ความเปน 

ไปได 

ควรมี ปภ.อําเภอ 

 ควรมี ปภ.อําเภอ เพราะเดิมเปนหนาที่ของปกครอง ดวยขอกฎหมาย การสั่งการตาง ๆ 

คอนขางชัดเจน ในแนวทางปฏิบัติ ถาเกิดการสั่งการดวย ปภ. ดวยกันเองจะชัดเจน

ยิ่งข้ึน และดวยภารกิจของปลัดปองกันท่ีคอนขางหลากหลาย ตองเนนภารกิจอื่น  

ทําใหดานการปองกันฯ กลายเปนงานรอง บางแหงไมมี ปภ.สาขา อยูจะเปนปญหา

หากเปรียบเทียบกับ ปภ.สาขา ท่ีต้ังอยูอําเภอนั้น ๆ หากมี ปภ.อําเภอ จะทําให

คอนขางชัดเจน รวมถึงการประสานงานกับทองถ่ิน มีผูรับผิดชอบ 

 ปลัดอําเภอมีภารกิจจํานวนมาก การบริหารภัยที่เกิดขึ้น ปลัดอําเภอยอมรับวายังไมใช

มืออาชีพที่จะบริหารจัดการภัย ณ ขณะนั้นได หากมีหนวยงานกูภัยของ ปภ.อําเภอ 

จะเปนการดีในการเปนหนวยงานหลักจะทําใหชัดเจนในการปฏิบัติ โดยปลัดอําเภอ 

จะชวยสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือชวยแกไขปญหาของประชาชนไดทันทวงที 

 ปลัดอําเภอมีหลายหนาท่ีจึงไมสามารถใหความสําคัญกับภารกิจดานการปองกันฯ  

ไดอยางเต็มท่ี และบุคลากรอําเภอนอย ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพในการเขาแกไข

ปญหาดานสาธารณภัย เมื่อเกิดภัยจึงขาดคนกลางในการขอขอมูลระดับพ้ืนที่  

ขาดการปลูกฝงประชาชนในพื้นท่ีไดมีความเขาใจเก่ียวกับสาธารณภัย การมี ปภ.อําเภอ 

จะเขามาชวยประสานทองถิ่น ทองท่ี ประชาชน ไดอยางตอเนื่อง เพราะภัย 

มีความหลากหลาย ตองสรางความเขาใจใหประชาชนรับทราบและสรางความรู 

ในการปองกัน การแจงเตือนภัยตาง ๆ 

 เฉพาะภารกิจเร่ืองความปลอดภัยทางถนน ปลัดอําเภอรับผิดชอบซึ่งมีหลายแผน 

ท่ีตองทํา ปลัดอําเภอไมสามารถแบงเวลาไดครบทุกภารกิจ 

 การทํางานการประสานนาจะดีกวาฝายปกครองที่ปลัดอําเภอทําหนาที่น้ีอยู  

การประสานงานกับทองถ่ิน ขอกฎหมายตาง ๆ สามารถจะอธิบายไดดีกวาปลัดอําเภอ 

 หากเปน ปภ.อําเภอ ควรเปนเลขาฯ ก.ช.ภ.อ. โดยตรง การขับเคลื่อนจะมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่รวดเร็วขึ้น 

 ตองมี ปภ. ไวที่อําเภอ เพราะเก่ียวกับระเบียบ อํานาจหนาที่ที่ตองใช  

ถาไมมีคนคูขนานกับนายอําเภอ การใชระเบียบกฎหมายจะลําบาก 

 ฝายปองกันของจังหวัดจะทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยตาง ๆ ที่จะนําเสนอ

ผูบริหารในการตัดสินใจ ประสานท้ัง 26 อําเภอ 224 อปท. บางครั้งไมทันและเม่ือเกิด

กรณีกรมสั่งดวนมาในพ้ืนท่ี เวลาสั่งการอยากไดขอมูลจากอําเภอก็ตองไปรวบรวม
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ประเด็น ความคิดเห็น 

ขอมลูจากทองถ่ิน อําเภอติดขัดท่ีจะไปประสานกับทองถิ่นจึงอาจมีขอมูลท่ีไมชัดเจน

และไมเปนทางการ หากมี ปภ.อําเภอ แตละอําเภอจะมีขอมูลพื้นฐานของตนเอง  

เวลาสั่งการในภัยตาง ๆ ทุกคนจะรูวาอําเภอของตนเองมีจุดเสี่ยงที่ไหนและขอมูล 

มีอะไรบาง และยุทธศาสตรท่ีจะสนับสนุนการแกไขปญหา 

 บุคลากรของอําเภอเองยังขาดความพรอมในงานดานสาธารณภัย 

 จังหวัดขนาดใหญและเล็ก ประสิทธิภาพของนายอําเภอตางกัน ยิ่งจังหวัดขนาดใหญ 

หากนายอําเภอไมลงมาดวยซึ่งมีหลายเร่ืองท่ีตองดําเนินการ ในแตละกระบวนงาน 

ควรมี 1 คน รับผิดชอบ บางแหงทํางานเปนทีมโดยไมจําเปนวาจะมีคนลงมาหรือไม  

เพื่อทําใหระบบจบ ปภ.อําเภอ จําเปนอยางย่ิงในการเปนโซขอกลางระดับอําเภอ 

 จะทําใหการทํางานในพ้ืนที่ไดดียิ่งขึ้น เพราะมีคนรับผิดชอบโดยตรงในพื้นท่ี และมองภาพ

ของพื้นที่ออกเนื่องจากพื้นท่ีรับผิดชอบเฉพาะอําเภอน้ัน ๆ ท้ังเรื่อง CBDRM เร่ืองภาคี 

หรือเร่ืองภัยตาง ๆ นอกจากเขาประชุมอําเภอเดือนละคร้ัง แมแตทองถ่ินท่ีมีการประชุม

จะเขาไปคลุกคลีไดมากกวา 

 ถามี ปภ.อําเภอ ท่ีจะรวมหัวหนาปองกันของทุกทองถิ่นในระดับอําเภอ จะเสริมการปองกัน

ในดานการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ไดดี เพราะหัวหนาปองกันมีความพรอม

และมีใจที่จะบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี แตขาดคนท่ีจะเปนผูนําในอําเภอ 

เพราะปลัดมีภารกิจจํานวนมาก สามารถทําใหคนกลุมนี้เปนเครือขายได 

 การรายงานเหตุจากหมูบานผานทองถ่ินและอําเภอ แตจะไมผานสาขา ตองอาศัย

ความรวมมือจากหัวหนาฝายปองกันของทองถ่ินสงไลนมาใหหรือโทรมาแจง หากมี 

ปภ.อําเภอ จะชวยเสรมิกําลังในการเชื่อมตอทองถิ่นกับอําเภอ รับลูกงานปองกันได 

 หากมี ปภ.อําเภอ มีบุคลากร มีงบประมาณ เครื่องไมเครื่องมืออุปกรณ สนับสนุน 

เนื่องจากการไปอยูในพ้ืนท่ีคือความคาดหวังของประชาชนและหนวยงานภาคี แม ปภ.

จะมีเคร่ืองไมเครื่องมือแตไมไดอยูในระดับพ้ืนที่ อีกท้ังมีเคร่ืองมือแตขาดคนใช 

“เสมือนหนึ่งเปน ปภ.สาขา ที่ไปอยูทุก ๆ อําเภอ” มีบุคลากรอาจจะเพ่ิมขึ้น 

แตการเขาถึงพื้นที่ ผูคน การทํางานดานการปองกันฯ ความรูอยางเดียวไมเพียงพอ 

ตองอาศัยความสัมพันธ ศิลปะในการทํางานมากพอสมควร 

 จะชวยทาํใหงานสาธารณภัยเต็มรูปแบบท่ัวประเทศ แมกระท่ังงานสนับสนุน งานอ่ืน ๆ 

ถามีความเข็มแข็งและรวดเร็ว ประชาชนจะเห็นผลในการแกไขปญหาไดทันที 

 หากมีคนอยูในพ้ืนที่จะทําใหการใชเงนิทดรองราชการกับ กอปภ.อ. จะรวดเร็วข้ึน 

 หาก ปภ. มีความชัดเจนในระดับพื้นที่ มีความใกลชิดกับทองถ่ินมากขึ้น ความรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงานอาจจะมีมากขึ้น ในฐานะกลไกในระดับพ้ืนที่ท่ีทํางานอยู 
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 ความใกลชิดกับพื้นที่จะมีมากขึ้น การประสานงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะขอมูล 

ท่ีจะไดรับจากทองถ่ิน ตัวอยางที่ผูบริหารทองถิ่นจะฟงและใหเกียรติกันกับ 

หนวยราชการระดับอําเภอ 

 หลักการเปนไปได แตปญหาคือการไปสูเชิงปฏิบัติที่คุณภาพอยางแทจริง  

และความเปนเอกภาพ อยางกรณีคณะกรรมการตาง ๆ คนที่ขับเคลื่อนทีมคือเลขาฯ 

 ควรมี ปภ.อําเภอ ทุกอําเภอ ดังกรณีของอําเภอชุมแพ มี 15 อปท. ศักยภาพรายได

แตกตางกัน โดยเฉพาะการไมสามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณมาใชประโยชนเม่ือประสบภัยได 

ซึ่งมีอยูที่ ปภ.จังหวัด ในขณะที่ทองถ่ินมีงานปองกันฯ อยู ควรมีการสนับสนุนมาไว 

ในระดับอําเภอเพื่อชวยเหลือทองถิ่น 

 ปภ.อําเภอ สําคัญหมด เพราะแตละภัยไมเหมือนกัน และมีรูปแบบหลากหลาย ถาเปนไปได

ควรมีทุกอําเภอ แตหากเปนไปไมได อาจพิจารณาอําเภอที่มีพ้ืนที่มาก โดยนําจํานวน

ประชากร ตําบล มาประกอบ เชน 10 ตําบลข้ึนไป ตามความหนาแนนของประชาชน 

ถาเปนพื้นที่อําเภอใหญ อาจจะดูแลประชากรไดดีย่ิงขึ้น ดังปญหาที่เกิดข้ึน ปภ.สาขาพล 

ท่ีดูแลหลายอําเภอ การวิ่งไปมาแตละอําเภอจะลําบาก 

 การใหประชาชนชวยเหลือตัวเองไดในดานสาธารณภัย ยังลงไมถึงพ้ืนที่ ถาไมมี ปภ.อําเภอ 

ก็เขาถึง อปท. ไมได เขาถึงอําเภอ ประชาชน กํานัน ผูใหญบาน เพราะอยางนอย 

การเขาถึงเร่ืองการปองกันฯ รูปแบบตองเปลี่ยนไป มองกลุมเปาหมาย เนื่องจากไมมี

องคความรู การดําเนินการใหม ๆ เขามา 

 จะมี ปภ.อําเภอ หรือไมมี ตองดูที่ ศูนย ปภ.เขต ที่เปนของเทียม ตั้งข้ึนมาไดโดยมีอัตรา 

จะสรางความแข็งใหกับอําเภอ แตถาไปตั้งอําเภอ คนเขาเดิมก็จะเหมือนเดิม ถาจะมี

อําเภอตองต้ังคนใหครบตําแหนง จะไดไมเกิดการเกลี่ยคน 

 จะเปน ปภ.อําเภอ หรือ ปภ.สาขา ก็ได แตขอใหมีปริมาณสมกับเนื้องานและไดรบั 

การยอมรบัจากระดับอําเภอดวยกัน 

 จะเปนแบบไหนก็ได สิ่งสําคัญคือ ทุนมนุษย ตองมีศักยภาพ และตองพอเพียง แมวา

จํานวนไมครบทุกอําเภอก็ตาม แตตองสามารถปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ 

ไมควร/ไมสามารถมี ปภ.อําเภอ 

 ไมจําเปนตองมี ปภ.อําเภอ แตใหมี “เจาหนาที่ ปภ.ประจําอําเภอ” 

 ควรเปนเจาหนาท่ี ปภ.อําเภอ ไมใช ปภ.อําเภอ ไปทําหนาที่เปนเลขาฯ นายอําเภอ 

กรณีเก่ียวกับภัยพิบัติ เพราะปจจุบันยืมคนอําเภอมาใชใหปลัดอําเภอเปนเลขาฯ ให 

 ปภ.อําเภอ ไมจําเปนตองมีทุกอําเภอ ควรเปนอําเภอที่มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยมาก หรือตั้งให 

ปภ.สาขา ไปดูแล หากจะมีการตั้งขึ้น แตเจาหนาที่ ปภ.อําเภอ ควรมีทุกอําเภอ แมมี
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หนวยงานโดยตรงแตตองมีคนรายงานภัย โดยตองกลั่นกรองขอมูลที่ถูกตองเสียกอน

และขาวสารนั้นตกผลึกแลว 

 อําเภอเมืองไมควรม ีปภ.อําเภอ เพราะการประสานงานระหวางทองถ่ินเขาถึงกันไดดี

อยูแลว 

 ถาทองถิ่นเขมแข็ง ไมจําเปนตองมี ปภ.อําเภอ ก็ได โดยให ปภ.จังหวัด เปนที่ปรึกษา

สนับสนุนเชิงวิชาการ 

(2) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด 

- รูปแบบ  ภารกิจทั้ง 4 ยุทธศาสตรหลักของกรมตองลงไปในระดับจังหวัดและสาขา 

 

- ขอจํากัด N/A 

 

- ความเปน 

ไปได 

N/A 

(3) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด สาขา 

- รูปแบบ  ภารกิจทั้ง 4 ยุทธศาสตรหลักของกรมตองลงไปในระดับจังหวัดและสาขา 

 ถาเพ่ิมอํานาจให จะมีบทบาทไดดีขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น 

 อาจใหสาขารวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ ปภ.อําเภอ พอไดรายงานแลวสามารถ 

สงเร่ืองตอไดทันที 

 ถาปรับสาขา เสมือนเปนคนจังหวัด เพ่ิมอํานาจ จํานวนคนอาจไมเทากับ ปภ.อําเภอ 

แตสามารถทํางานได หากระดับนโยบายยังไมพรอม ควรเพ่ิมความแข็งแรงของ  

ปภ.สาขา ใหชัดเจน ใหสามารถเปนตัวของตัวเอง ดําเนินการตามระเบียบกฎหมาย 

ท่ีรองรบัเหมือนกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีสาขา 

 หากเปน ปภ.สาขา สวนแยก คือ ไปนั่งอยูกับอําเภอ ควรใหบุคลากรมีอํานาจคิดและ

ตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง 

 บุคลากรตองมีความสามารถสูง ไมควรเปนเจาหนาที่ธุรการ 

 ตองวิเคราะหการใชประโยชนของเคร่ืองมืออุปกรณที่จําเปนในพื้นที่ประสบภัยซ้ําซาก 

 เจาหนาที่ที่ลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่อําเภอ ทําอยางไรใหมีขอสั่งการ หรือแนวทางที่ชัดเจน 

เชน รวมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. โดยตําแหนงเปนผูแทนทาง ปภ.จังหวัด  

หากยังคงมี ปภ.สาขา ควรกําหนดบทบาทใหเปน ปภ.สาขา 

 ตองมีความเขาใจระเบียบ ไมใชเพียง ปภ. แตรวมถึงเครือขายอื่น ๆ ทั้ง EMS อปพร. 
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 ตองเขาไปใหความรูหรือแนะนําวาระเบียบไหนทําได มีระเบียบ มงีบประมาณ และมีแผน 

ท่ีตองมีไวในแผน 4 ปของทองถ่ิน 

 ควรเพ่ิมคนของ ปภ. สาขาใหครบทุกอําเภอ 

 ควรนําภารกิจของ กอปภ. ใน พ.ร.บ.ปภ. มาชวยการปฏิบัติงานของ ปภ.สาขา  

จะชวยเติมเต็มการปฏิบัติงานของสาขาไดอีกทางเลือกหนึ่ง 

- ขอจํากัด  ดูตัวอยางจากหนวยงานอื่นที่เปนสาขาเหมือนกัน แตอํานาจหนาที่จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

เชน ขนสงสาขา มีอํานาจหนาที่ในการออกใบอนุญาตตาง ๆ หรือคุมประพฤติ ปภ.สาขาพล 

บริหารจัดการในตัว แต ปภ.สาขาพล กับ ปภ.สาขาชุมแพ ยังข้ึนอยูกับ ปภ.จังหวัด 

รวมถึงการเบิกจาย 

 การสั่งงานจากจังหวัด จะเปนจังหวัดไปอําเภอ จังหวัดจึงจะสําเนาแจงขนานคูไปให 

ปภ.สาขา ทราบและลงไปที่อําเภอ  

 จุดแตกหักอยูที่อําเภอกับทองถิ่นยังขาดคนเชื่อม 

 การเพ่ิมสาขาเพื่อรับตําแหนง ประชาชนจะไมไดรับประโยชน 

- ความเปน 

ไปได 

ไม(ควร)มี ปภ.สาขา 

 การมีเจาหนาที่ ปภ. อําเภอดีกวาการมี ปภ.สาขา โดยเฉพาะหากเกิดเหตุพรอมกัน 

ทุกอําเภอที่ใกลเคียงกันหรือในพ้ืนที่รบัผิดชอบของสาขานั้น ๆ 

 นําคนในสาขามานั่งท่ีจังหวัดดีกวา แลวรับผิดชอบเปนงาน ๆ 

 สาขาไมจําเปนตองอยูสํานักงาน แตใชอํานาจเชนเดียวกับ ปภ.จังหวัด  

อาจไมจําเปนตองแยกเปน ปภ.สาขา แตใหเปนสวนงานหน่ึงของจังหวัด 

และมอบอํานาจหนาที่ในการทํางานในพ้ืนที่นั้น ๆ แตอัตราตองเต็ม 

 หากมีการขยายเครือขาย แตไมมีศักภาพ ไมจําเปนตองมี ปภ.สาขา  

เพราะไมไดเปนการชวยเหลือผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน และกํานันผูใหญบาน 

(4) อื่น ๆ 

- สาธารณภัยใน

แตละพ้ืนท่ีและ

กระบวนการ

ทํางาน 

 พ.ศ. 2554 อุทกภัยยาวนาน 1-2 เดือน นํ้าจากลําน้ําชี เขื่อนอุบลรัตน และสาขาตาง ๆ 

มีการอพยพชาวบานไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย มีการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ

ทุกฝาย หากทองถิ่นไหนไมประสบภัยจะประสาน รถ อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ มาใช

ในพื้นที่ประสบภัย ถาขาดเหลือสิ่งใดจะไปประสานไปที่ ปภ.จังหวัด และหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของเขามาชวย เชน ทหาร ตํารวจ ชลประทาน 

 ในเชิงนโยบายมีงบประมาณตาง ๆ จํานวนมากเมื่อมีการประกาศพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย 

แตในทางปฏิบัติจริงกลับไมได 
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 การสรางการรับรูหรือจิตสํานึกในการตระหนักเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยังนอย ทั้งประชาชนในระดับพื้นที่ และทั่วไป โดยจะมองวาเมื่อเกิดภัยก็จะมี

หนวยงานตาง ๆ มาชวยเหลือ บางภัยสามารถระงับกันเองได กลับกลายเปนภัยขยาย

วงกวางและเกิดภัยขนาดใหญขึ้น 

 พ้ืนท่ีภูเขามีเหตุภัยพิบัติเกิดข้ึนไดทุกหวงเวลา นํ้ามาแตละครั้งจะรุนแรงโดยเฉพาะ 

ฤดูเก็บเก่ียวขาว 

 เรื่องภัยทางถนน ที่มีจุดเส่ียงจํานวนมาก จะมีการกําหนดจุดเสี่ยงข้ึนปายไวทุกจุด 

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน แตงบประมาณยังมีปญหาวาหนวยงานใด 

เปนคนออกคาใชจาย 

 ภัยพิบัติทางถนน การรายงานของพ้ืนท่ีคอนขางลาชา ถากรณีขอการสนับสนุนจาก

ทองถ่ิน รถกูภัย รถกูชีพ บางครั้งเปนชั่วโมงยังไมเขามาชวยเหลือ 

 การเปดปลอยน้ํา การบริหารจัดการโดยผูวาฯ ไมมีประชาชน ไมมีตัวแทนเขตที่ไดรับ

ผลกระทบเปนคณะกรรมการรวม มีแตคนอยูขางใน ผูวาฯ นายอําเภอ ประมงจังหวัด 

ประมงอําเภอ คนในพื้นที่ไมไดรับทราบดวยวาการเปดน้ําจะเปนอยางไร การปลอยน้ํา 

ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมซ้ําซาก 

 ชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมอยากเขาไปรวมในคณะกรรมการเปด-ปดน้ํา

เขื่อนอุบลรัตน เนื่องจากมีปญหาลําน้ําเชินระหวางเขื่อนจุฬาภรณมาเข่ือนอุบลรัตน 

มีประตูน้ําเกิดขึ้นมา หากมีการสรางเข่ือนชาวบานกลัวปญหาเชนเดียวกับเข่ือนปากมูล 

อยูระหวางการพูดคยุกันในอําเภอหนองเรอื หากปลอยน้ําจะทะลักไปทางจังหวัดชัยภูมิ 

 การเปด-ปดน้ํามีการแจง แตเมื่อเปดทางทายเขื่อนจะมีปญหา จะเปดก่ีวัน ก่ี ลบ.ม. 

จะมีการพูดคยุกัน แตถาไมเปดก็จะมีการคุยกัน มีการถกเถียงกัน เพราะผลกระทบตอ

พ้ืนท่ีทางการเกษตรในการรับปริมาณน้ําและความตองการใชน้ําแตกตางกัน ควรมี

คณะกรรมการทายเขื่อน เหนือเข่ือนที่ไดรับผลกระทบ 

 การเปดปลอยน้ํา มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดขอนแกน โดยมี อบจ. 

รวมอยูดวย พื้นที่ไหนจะเปด-ปด ผูที่ไดรับผลกระทบ เชน หนองเรือ จะมีการเชิญ

ตัวแทนเขามารวมดวย ในฐานะผูมีสวนไดเสียในพ้ืนที่มารบัฟงปญหา เชน เขื่อนอุบลรัตน 

เชิญมาทั้งจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ หนองบัวลําภู ตองหาจุดที่เหมาะสม

ท่ีสุดในการเปด ถาไมเปด หนองบัวลําภูก็จะทวม ถาเปดมาก มหาสารคาม รอยเอ็ด 

กาฬสินธุ ก็จะทวม มีการเชิญ ปภ.จังหวัดเขามารวม แตการลงพื้นที่ระดับอําเภอ  

คงจะไมทั่วถึงหรือการเฝารายงานของทางอําเภอ 
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 หนองเรือรวมกับภูเวียง เวียงเกา โนนศิลา ศรีบุญเรือง รวมกับทางเขื่อนอุบลรัตน  

จะมีขอพิพาททกุป เนื่องจากชวงแรก ๆ การประสานงานในพ้ืนท่ีในการแจงระดับนํ้า

ของทองที่ บางคร้ังตัวเลขหรือระดับการกักเก็บน้ําของเข่ือนอุบลรัตนเต็มพิกัด 

ในบางสวนพ้ืนที่นาติดกับเข่ือนอุบลรัตนที่มีโฉนด การชดเชยหรือคาตอบแทน 

ท่ีประสบอุทกภัยจะไดรบัเทากัน จะมีการรองเรียน ซึ่งบางคร้ังการประชุมการบริหาร

จัดการน้ําระดับจังหวัด สวนทองถิ่นทองท่ีไมไดเขารวมประชุมดวย จึงไมทราบสถานการณ 

 พ.ศ. 2553-2554 น้ําทวมหนัก มาจากเข่ือนจุฬาภรณ ชัยภูมิ น้ําเออลนในพ้ืนที่  

พ.ศ. 2559-2560 น้ําทวมหนักพ้ืนที่หมูบานหางจากรัศมีอางเก็บนํ้าที่เวนคืนประมาณ 

1 กิโลเมตร  การประสานผานทองถิ่นในบริเวณน้ัน บางคร้ังเรือไมมี ตองขอเรอืจาก 

ปภ.จังหวัด ในการขนยายสิ่งของ สวนมากใชแรงงานของผูนําชวยลูกบาน ภายหลัง

ไดรับเรือทองแบนเขามาชวย 

 สวนมากหนวยงานที่เกี่ยวของจะเขาไปดูพื้นที่หลังจากภัยสงบแลว เชน อัคคีภัย 

หนวยงานของกรมโยธาธิการฯ แตไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานเหลานี้ 

ขอเสนอแนะ 

 การส่ังการ อํานวยการ และประสานงาน เปนกลไกของกองอํานวยการปองกันฯ  

ท้ังจังหวัด อําเภอ และทองถ่ิน ถาหากเพิ่มความศักดิ์สิทธ์ิของผูอํานวยการจังหวัด 

ผูอํานวยการอําเภอ และผูอํานวยการทองถิ่น ใหรูกฎหมาย จะทําใหการสั่งการ  

การประสานงานจะไมมีปญหาในแนวด่ิง ขาดแนวระนาบเดียวกันวามีความเขาใจ 

มากนอยแคไหนวาผูอํานวยการทองถิ่นมีหนาท่ีทําอะไร ปภ. เองมีการอบรมผูบริหาร

ในหลายครั้งแตไมรูวารับรูไดแคไหน เนื่องจากไมมีตัวชี้วัดที่แนนอน 

 ถาศูนยอํานวยการมีกําลังควรมีการแยกแยะขอมูล ไมวาจะเปนเร่ืองของเวลาการเกิด 

ความรุนแรง ขอมูลที่นั้นตองเปนแหลงขอมูลท่ีดีที่สุด ควรมีการนําขอมูลเหลานี้ 

มาทําเปนแผนงานโครงการแลวใหกับศูนยเขต จังหวัด ถาทําไดแตละคนจะรูภารกิจ

งานลวงหนา จะไดมีการเตรียมงาน เตรียมคน เตรียมระบบ เตรยีมเคร่ืองมือใหพรอมกัน 

ถารูกอน 1 ป ก็สามารถเตรียมคนเตรียมเครื่องมือได ถาสามารถนําขอมูลไปแยกแยะ

จะรูเลยวาพื้นท่ีภูมิภาคไหนจําเปนตองใชเคร่ืองมือแบบไหน ฉะนั้นขอมูลดิบท่ีไหลทุกวัน

จะเห็นวาสาธารณภัยพื้นที่ไหนตองเตรียมความพรอมอะไร จะเสริมคนเสริมระบบ

อยางไรใหแข็งแรง สงผลใหการซอมแผนระดบัอําเภอ ระดับทองถ่ินชัดเจนย่ิงข้ึน 

 เรื่องกลไกการบริหารจัดการ มีจังหวัด อําเภอ ทองถ่ิน อยูกระทรวงเดียวกันแตคนละกรม 

ทําอยางไรใหความสําคัญดานสาธารณภัย ท้ัง สป. สถ. ก็ตองออกแบบใหกับกรม ปภ. 
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เพราะอยูกระทรวงเดียวกัน ขณะนี้จังหวัดไปเรงรัดใหทองถิ่นปฏิบัติ ทําไดเพียงระดับหนึ่ง 

ทองถ่ินตองเห็นความสําคัญและมีงบประมาณดานสาธารณภัย 

 การมีสวนรวมท้ังแนวระนาบ หากในระดับจังหวัดก็ตองมองหาหนวยงานขางเคียง 

หัวหนาสวนราชการท่ีอยูในระนาบเดียวกัน และอําเภอ เปนการมองแคสวนราชการท่ี

จะลงไปหาประชาชนดวยกัน ถาพูดคุยเขาใจในเปาหมายเดียวกัน เชน หนวยงานใน

กระทรวงเกษตรฯ กรมชลประทาน เมื่อเจอปญหาจะมีเวทีรวมกัน ขอความรวมมือ

ระหวางกัน โดยประสานกันกอนแลวคอยหารือกัน และไปอธิบายประชาชน 

ซึ่งไมสามารถบอกตอได จะไปฝากไมได การสื่อสารจะผิดได ทําอยางไรที่ ปภ.  

จะลงไปถึงปลายทางท่ีตองการ คือ ภาคประชาชน ผลักดันใหชาวบานรูและเขาใจ 

ขณะน้ีไปฟนเสียงตามสาย ในหลายจังหวัดเพื่อใหชาวบานเขาใจระบบปองกัน 

 ในรอบ 1 ป ทุกจังหวัดตองมีคาํวาสาธารณภัยเกิดขึ้น จะมีรายงานไหลเขามาจาก 

เหตุเล็ก ๆ สิ่งท่ีเกิดขึ้นทําใหรูวาเกิดตรงไหน จะแกอยางไร ตองไปแกลดความเสี่ยง

ของวิกฤตใหได สิ่งท่ีคิดวานาจะทํานั่นคือการลดความเสี่ยงในอนาคต ถาทองถ่ิน

นํามาใชในแผนงาน เขียนเอาไวในขอบัญญัติเพ่ือของบก็จะแกได ถาลนเกินก็สามารถ

สงข้ึนไปในระดับจังหวัด อาศัยยุทธศาสตรจังหวัดได ถาเปนพื้นท่ีตอเนื่องกัน 

อาจวางไวในยุทธศาสตรเขต ยุทธศาสตรภาค เปนการหาทางลดจุดเสี่ยง สวนเทคนิค

วิธีการตองมาคุยกันและระดมสรรพกําลัง 

 เรื่องวาตภัย กรณีบานเรอืนสามารถระบุความเสียหายชัดเจนไดเพ่ือใหทองถ่ินชวยเหลือ 

 พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย เรือที่ใชการไดแตถูกเก็บไวเปนจํานวนมาก หากทรัพยสินของ 

ปภ. ที่เก็บไวแลวไมไดนํามาใชประโยชน ควรมีการบริหารจัดการใหกับ อปท. ที่มี

งบประมาณนอยและประสบภัยน้ําทวมบอยคร้ัง 

- ศูนย ปภ.เขต  ศูนย ปภ.เขตเปนก่ึงปฏิบัติก่ึงวิชาการ เพราะเจาหนาที่สําคัญอยูท่ีศูนย เชน นักกูภัย 

 ศูนย ปภ.เขต ตามกฎกระทรวง 12 ศูนย จะมีเลขอัตรากําลังของตัวเอง แตอีก 6 ศูนย

ท่ีไมมีในกฎกระทรวง ไมมีเลขอัตรากําลัง จะอาศัยจาก 12 ศูนยหลัก เกลี่ยไป และ

จากจังหวัดเกลี่ยไป ทําใหศักยภาพในการขับเคลื่อนเปนจุดดอย หากมีเลขอัตรากําลัง

ของ 6 ศูนย มีพนักงานของตนเอง จะทําใหขับเคลื่อนไดมากกวาปจจุบัน แมแต ปภ.

จังหวัดก็มีเจาหนาที่ไปอยูใน 6 ศูนยนั้น ทั้งขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และจากกอง 

สํานัก สวนกลาง เพ่ือใหสอดรับกับ 18 กลุมจังหวัด 

 ศูนย ปภ.เขต 6 มีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร ทีมตอบโตสถานการณฉุกเฉิน 

เตรยีมเคร่ืองมืออุปกรณ เครื่องจักรกล ยานพาหนะเอาไวในจังหวัดท่ีอยู 

ในความรับผิดชอบ เม่ือมีสถานการณและไดรบัการรองขอ 
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 ศูนย ปภ.เขต ยังเปนรอยตอท่ีดี ท่ีสามารถเอางานจากสวนกลางมาวางไว และตอไปยัง

จังหวัด จากยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตรหลักของ ปภ. จะสามารถลงไปในจังหวัดได 

มากนอยแคไหน แตหากมีปริมาณมากก็ตองมีคน โดยเฉพาะเมื่อตองลงไปในระดับ

อําเภอ 

 การขอสนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าของทองถ่ินมายัง ปภ.จังหวัด ซึ่งมีอุปกรณอยูท่ีศูนย ปภ.

เขต 6 ไมสามารถขอไดโดยตรงจากศูนย ปภ.เขต ตองทําตามกระบวนการในระดับ

จังหวัด รวมถึงขออางท่ีตองรับผิดชอบพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ ท้ังท่ีจังหวัดขอนแกนทวมกอน 

ซึ่งศูนย ปภ.เขต มีเรือ และเครื่องสบูน้ําจํานวนมาก ในขณะที่ อบจ. ใหเครื่องสูบน้ํา 

มาชวย เพียงออกคาน้ํามันเทานั้น สวนเบี้ยเลี้ยง อบจ.รับผิดชอบ ในขณะที่ศูนย ปภ.เขต 

ตองจายทั้งหมด บางคร้ังทองถ่ินทําไมไดหากไมมีการตั้งงบประมาณเอาไว หรือขอเรือ

จําเปนตองสงคนไปขับเรือ 

- งานดานสา

ธารณภัยใน

ระดับอําเภอ 

 การจัดการตั้งแตสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนพื้นที่ จังหวัด อําเภอ และทองถิ่น 

แตจะมีชองวางท่ีอําเภอลงไปหาทองถ่ินคอนขางยาก ภาพการบริหารงานทั้งหมด 

ยังติดกันเร่ืองการปองกันภัยฝายพลเรอืนอยู ซึ่งเปนอํานาจเกา เปนเร่ืองพ้ืนฐานของ

ทองถ่ินที่ยังมีอยู ถาเทียบกับสาธารณสุขที่มีการทํา EMS เรื่องสุขภาพ  

แตกระทรวงมหาดไทยดูแลเร่ืองคนโดยตรง 

 ปลัดอําเภอในฐานะเลขาฯ กอปภ.อ. จะขับเคลื่อนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไดในระดับหนึ่ง เพราะดวยงานตามภาระหนาท่ีโดยเฉพาะงานตามนโยบายของรัฐบาล

ท่ีสําคัญ เชน ยาเสพติด ความม่ันคง ไทยนิยม ปริมาณงานจึงมีมากและมีนโยบาย

เรงรัดเรงดวน 

 กรณีภัยใหญไมคอยมีปญหา เพราะมีหลายหนวยงานมาชวยกัน แตภัยประจํา 

ท่ีปลัดอําเภอจะตองดําเนินการแกไขปญหา 

 ปลัดอําเภออาศัยการเรียนรูประสบการณการทํางานสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

 นายอําเภอ ปลัดอําเภอ ถูกฝกมาเปนผูอํานวยการ แตงานสาธารณภัย ปลัดอําเภอ 

จะเปนภาคปฏิบัติ 

 ปลัดอําเภอรบัรูขอกฎหมาย รวมถึง พ.ร.บ. ปองกันฯ ในการประชุมประจําเดือนระดับ

อําเภอเก่ียวกับภัยตาง ๆ และในโรงเรียนปลัดอําเภอก็ใหขอมลูทางดานเหลานี้  

เรื่องขอกฎหมาย การอํานวยการ สามารถดําเนินการไดอยูแลว แตการใหไป

ปฏิบัติการในพ้ืนที่ก็ตองไปโดยพา อส. ไปทํางานดวย 
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 ปลัดอําเภอที่ทําหนาที่แทน ปภ. ในระดับอําเภอ อบรมกับ ปภ.หลายหลักสูตร  

แตการนําไปใชยังติดขัด และตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ ใหทองถ่ินไปปฏิบัติ แตปลัดอําเภอ

ตองการให ปภ. มาเปนผูชวยหรอืทีมหน่ึงในระดบัอําเภอ ชวยกันปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุ 

 การขับเคลื่อนในภาวะปกติ เชน การเฝาระวัง ยังคงเปนบทบาทของปลัดอําเภอ  

ท้ังการแจงเตือนภัย การเกิดเหตุ การเผชิญเหตุ การรายงานเหตุดวนเหตุราย  

ประกาศภัย เปนหนาที่ของฝายเลขาฯ ก.ช.ภ.อ. 

 เมื่อปริมาณงานมาก ตามโครงสรางหนาที่ของฝายปกครองก็ตองปฏิบัติหนาที่หลักกอน 

ทําใหงานสวนอ่ืนลาชาไปบาง 

 บุคลากรของ ปภ. มีความพรอมหรือไม และในระดับอําเภอ งานดานสาธารณภัย 

มีนายอําเภอ มีงานจํานวนมากและฝากไวกับปลัดอําเภอฝายความมั่นคง  

ซึ่งไมไดมีความรูเกี่ยวกับงาน ปภ. เปนปญหากลไกระดับอําเภอ 

 ปญหาการทําหนาท่ีของปลัดอําเภอในการปฏิบัติงานสาธารณภัยที่ตองมีความรู 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีเกิดภัยตาง ๆ และไมสามารถตอบคําถามใหกับผูบริหาร

ระดับสูงในระดับจังหวัดได เชน แผนท่ีภูมิศาสตร ปริมาณน้ํา 

 การประเมนิความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรในระดับอําเภอ ปลัดอําเภอ 

จะประสานกับทางเกษตรอําเภอ ในขณะท่ีภัยท่ีสงผลกระทบกับบานเรือนจะประสาน

กับทองถิ่น จัดงบสนับสนนุซอมแซมได 

 เหตุการณน้ําทวม ปลัดอําเภอลงพ้ืนที่โดยใชเรือของ ปภ. เปนเรือพายในเวลากลางคืน 

การพายเรือระหวางน้ําเชี่ยวตลอดเสนทางเปนเร่ืองลําบากมาก เพ่ือเขาไปชวยเหลือ

คนซึ่งมีปญหาทางจิต ปลัดอําเภอตองแกไขปญหาโดยกําลังพลทางทหารและญาติ 

เพ่ือเขาไปชวยเหลือดวยกัน หากมีเรือเคร่ืองยนตนาจะชวยเหลือไดรวดเร็วกวาน้ี 

 ความเช่ียวชาญในการใชอุปกรณตาง ๆ ฝายปกครองไมไดถูกฝกมาในการใชอุปกรณ

บางอยางที่ตองอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะ ตองให ปภ. มาชวย 

 ทองท่ีทํางานดานสาธารณภัยรวมกับทุกหนวยงานโดยเฉพาะทองถ่ิน แตอยูกับ

ประชาชนมากที่สุด มีการลงไปชวยประชาชนเพื่อเขาไปบรรเทากอน หลังจากนั้น 

มีนายอําเภอ ปลัดอําเภอ และผูบริหารทองถ่ิน มาชวย 

 อําเภอพล สาธารณภัยที่ผานมาเปนเร่ือง วาตภัย ตนไมลมทับบานเรือน วัด โรงเรียน 

ทางอําเภอประสานกับ ปภ.สาขาพล ความชวยเหลือรวดเร็วแตอาจมีปญหาติดขัด

ตรงท่ีบางสวนราชการอยูที่ตัวบุคคลในการใหความชวยเหลือ 

 อําเภอพล มีปญหาเร่ืองภัยแลง อัคคีภัยมี 2-3 คร้ัง สวนใหญเปน วาตภัย กับ ภัยแลง 

แตเนื่องจากมี ปภ.สาขาประจําอยู จึงชวยเหลือไดรวดเร็ว 
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 อําเภออุบลรัตน มีคนตกแพบอยมาก โดยเฉพาะเมาสุรา ประสานกูภัยเขาทําการคนหา

ผูเสียชีวิตในน้ํา ปญหาคือเปนเวลากลางคืน ปลัดอําเภอประสานทางการไฟฟาเขามาชวย 

แตไมอยากเขามาเพราะเกิดเหตุในลักษณะนี้บอยครั้ง แตไมมีมาตรการแกไขปองกัน 

ซึ่งการกูภัยกลางคนืไมปลอดภัย 

 อําเภอเมือง ทองถ่ินและทองที่สามารถชวยเหลือกันไดโดยไมตองรองขอมาที่จังหวัด 

รายงานขึ้นมาตามลําดับขั้น หากภัยขนาดใหญขึ้นจะประสานอําเภอ โดยประสาน

ทองถ่ินขางเคียงเพ่ือนําเครื่องมือมาชวยเหลือ 

 อําเภอบานไผ มีภัยทุกชนิด ไมวาจะเปนวาตภัย อุทกภัย ภัยแลง อัคคีภัย ภัยขนาดเล็ก

หรือใหญแตกตางกันไป เคยมีอัคคีภัยแตทองถิ่นกลับชวยเหลือชา แตละอําเภอมีภัย

แตกตางกัน แตโครงสรางของอําเภอนาจะมีปญหาคลาย ๆ กัน น่ันคือ ปลัดอําเภอ 

ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบจํานวนมาก บรบิทการใชบุคลากร การบริหารบุคลากร 

อาจไมเชี่ยวชาญมากนักอ.บานไผ ขึ้นอยูกับ ปภ.สาขาพล เมื่อเกิดภัยที่ผานมา ปภ.

สาขาพล ใหความรวมมือเปนอยางดี ในขณะท่ีทองถ่ินในพ้ืนที่บางแหงชาจําเปนตอง

กระตุนกัน 

 อําเภอซําสูง ขนาดไมใหญ มี 5 ตําบล 35 หมูบาน ภัยในอําเภอมีอัคคีภัย โดยมี

ทองถ่ินเขามาระงับไปและดูแลคอนขางชา ภัยที่เปนปญหาคือ ภัยทางถนน สภาพถนน

ท่ีมีปญหา มีการพูดคุยในหลายเวที โดยมี ปภ.จังหวัด ไปประชุมที่อําเภอและมีการรบัเร่ือง

การจะดําเนินการทําถนน โดยสงเรื่องตอไปทางแขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบท 

ซึ่งเปนปญหามาหลายสิบป เกิดปญหาการสัญจรและมีผูเสียชีวิต 

 อําเภอเวียงเกา เปนอําเภอขนาดเล็ก 3 ตําบล 36 หมูบาน สาธารณภัยที่พบมีทุกรูป

แตไมคอยรุนแรงนัก ที่พบบอยคือ อัคคีภัย เกิด 3 ครั้งในรอบปท่ีผานมา เปนอําเภอ

ขนาดเล็ก การประสานงานจึงคอนขางรวดเร็ว เชน การประสานงานกับปองกันของ 

แตละทองถิ่น แตก็ไมสามารถระงับไดเวลาไฟฟาลัดวงจร 10 นาทีก็ไหมท้ังหลัง 

บางครั้งไดมีการประชุมวงเล็ก ๆ ระหวางปลัดอําเภอกับฝายปองกันฯ ของทองถ่ินวา

รถดับเพลิงจะตองมีน้ําอยูตลอดเวลา ท่ีผานมาเคยเกิดเหตุแลวรถดบัเพลิงยังไมไดเติมน้ํา 

บางที่จึงไดซักซอมกันเบื้องตน 

 วาตภัยในอําเภอเวียงเกามีเกิดขึ้นบาง โดยไดรบัความชวยเหลือจากทองถิ่นเปนอยางดี 

สวนอุทกภัยเคยเกิดข้ึนเนื่องจากมีการก้ันน้ําไมใหลงไปสูฝายหรือหนองท่ีมีโครงการขุดลอก 

เกิดอุทกภัยน้ําทวมขังของประชาชน แตตอนน้ีโครงการตาง ๆ เสร็จสิ้นแลว จึงแกไข

ปญหาอุทกภัยได 
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ขอเสนอแนะ 

 การมีกองอํานวยการฯ ระดับอําเภอ เหมือน Hub หนึ่งท่ีจะเขาเรื่ององคความรู 

ระเบียบกฎหมายตาง ๆ โดยไมจําเปนตองไปท่ีจังหวัดเพียงอยางเดียว 

- งานดาน 

สาธารณภัย 

ในระดับทองถ่ิน 

 อบจ. ทํา MOU กับเทศบาล ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ PMQA เชน ขอนแกนเกิด

อัคคีภัย จะขอกําลังจากที่ตาง ๆ มารวมกัน โดยมีการทํา MOU ซึ่งไมมีอายุของ MOU 

สวนมากรวมมือในระดับจังหวัด เชน น้ําทวมโรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดจะสงให 

อบจ. เทศบาลตําบลบานเปด ทหาร เขาไปพื้นท่ีดวยกัน ใครทําอะไรก็แบงหนาที่กัน 

 อ.เมือง กับ อ.ชุมแพ มีการตั้งศูนยฯ ระหวาง อปท. โดย อปท. ในเขต อ.เมืองริเริ่ม 

โดยนายกเทศมนตรี สามารถชวยเหลือ อบต. ที่มีปญหาทั้งดานกําลังพล วัสดุอุปกรณ

ขาดแคลน เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ มีกรอบแนวคิดการบูรณาการบุคลากร และ

อุปกรณ เปนจุดแข็งในการบริหารจัดการสาธารณภัยไดรวดเร็วขึ้น สําหรับ อปท. ใน

เขต อ.ชุมแพ เร่ิมแรกมาจากศูนยบริหารงานรวมฯ ในป พ.ศ. 2556 มีทองถ่ินอําเภอ

เปนผูผลักดัน ซึ่งเกิดจากการประเมินการปฏิบัติของ อปท. ตัวชี้วัดดานการบรกิาร

สาธารณะ มีการประชุมปละ 2 ครั้ง ทํา MOU รวมกัน โดยการฝกรวม กิจกรรม

สาธารณะตาง ๆ รวมกัน เชน การจําลองเหตุการณสาธารณภัย 

 อปท. มีศักยภาพพรอมทั้งบุคลากร งบประมาณ ขอกฎหมายเอื้อในการปฏิบัติ  

แตส่ิงสําคญัคือ ตัวผูบริหาร บางแหงท่ีผูนํามีศักยภาพเพียงพอและมีวิสัยทัศน  

การแกปญหาจะแตกตางจากผูบริหารที่ไมคอยมีวิสัยทัศน ปรากฏใหเห็นจากการแกไข

ปญหาภัยตาง ๆ บาง อปท. ยังขาดความรูความเขาใจกฎหมายท่ีนําไปใชปฏิบัติงาน 

 ปญหากองอํานวยการระดับทองถ่ินไมมีมาตรฐานการดําเนินการ 

 บางทองถ่ินมีสาธารณภัยประจําพื้นท่ี แตไมมีเครื่องมืออุปกรณของตนเอง โดยเฉพาะ

ภัยจากดิน น้ํา ไฟ บาง อบต. ไมมีรถน้ําของตนเอง 

 เครื่องไมเคร่ืองมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมเพียงพอ เชน รถน้ํา ไมมีครบ

ทุก อบต. เมื่อเกิดสาธารณภัย ทาง อบต. ชวยเหลือไมทัน เชนเดียวกับภัยแลง รถขนน้ํา 

รถสูบน้ํา ไมมีครบทุกพ้ืนที่ 

 หัวหนาฝายปองกันฯของทองถิ่นสวนมากจะเปนทหารท่ีโอนกลับบาน 

 มีการติดตามเก็บขอมูลมาใชประโยชน โดยทองถ่ินจะเก็บขอมูลวาที่ไหนเกิดเหตุ  

ก่ีครัวเรือน แตการนํามาใชคอนขางนอย 

 กรณีเทศบาลนครกับเทศบาลเมือง ใชอํานาจของผูวาฯ สั่งการลงไปไดเลย แต อบต. 

ตองทําหนังสือผานนายอําเภอ การสัมผัสกับทองท่ีและทองถิ่นแมวาจะผานจังหวัด 

แตก็ตองใชอํานาจนายอําเภอ 
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 เรื่องอัคคีภัย ทองถ่ินจะไปไดเร็ว แตปญหาตามมาคือ ไฟไหมบานหลังเดียว  

จะชวยไดหรือไม ถาเปน 2 หลังขึ้นไปจึงจะเปนสาธารณภัย ในขณะที่ไฟไหมบาน 

หลังเดียว ประชาชนก็ตองพ่ึงพาหนวยราชการ เปนประเด็นอยู 

 ทองถ่ินจะมีสายการสั่งการจํานวนมาก และเก่ียวเน่ืองถึงตัวระเบียบ เบี้ยเลี้ยง 

งบประมาณ ความรับผิดชอบหากมีเหตุเกิดข้ึน ขวัญและกําลังใจของเจาหนาที่ยังมี

ปญหาในการปฏิบัติงาน ที่สําคัญคือ ผูบริหารทองถิ่นจําเปนตองรูระเบียบตาง ๆ 

 บางกระบวนการทําใหความชวยเหลือลาชา โดยเฉพาะตั้งแตข้ันตอนการเขาสูมติสภา

ทองถ่ิน สงเขาที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. และสงตอไปที่จังหวัด 

 แมจะเกิดภัยในระดับทองถ่ิน แตจะมองไมใชธุระของหนวยงานระดับอําเภอคงไมได 

หรือจะมองเปนการส่ังการของผูบังคับบัญชากอนก็ไมได 

 บางครั้งเจาหนาที่ อปท. ตองรอการสั่งการของผูบริหาร ไมวาจะเปนเวลาเกิดภัย  

การติดตามเร่ืองแผน จึงจะปฏิบัติงานได เปนปญหาที่หนวยงานระดับอําเภอพบ 

 การซอมแผนรวมกันระหวางอําเภอ โรงพยาบาล ตํารวจ อําเภอ และภาคเอกชน  

ซึ่งเปนเจาของคลังแกส เปนการซอมแผนเสร็จในโครงการแตไมเสร็จในสภาพ 

ความเปนจริง เน่ืองจากเวลาขอกอสรางขอกับทองถ่ิน แตขอดําเนินกิจารขอจาก

กระทรวงพลังงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ไมเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงาน เชน 

ขอ ISO จัดกิจกรรมผานกรมโรงงานฯ ไมเคยมีการถามทองถิ่นในพื้นที่นั้นวาควรผาน

หรือไม ไมเกิดการกระจายอํานาจจริง จะทําอยางไรใหเกิดความรับผิดชอบรวมกัน 

 อบจ.ขอนแกน ไมคอยมีปญหาเพราะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ  

มีเคร่ืองจักร เครื่องไมเครื่องมือ งบประมาณ พรอมจะดําเนินการ หาก อปท. ขนาดเล็ก

ขอรับการสนับสนุนเขามา 

 เทศบาลนครขอนแกน มีแผนรองรับการใชงบประมาณในการจัดการสาธารณภัยกอนเกิด 

ระหวางเกิด และหลังเกิด มีแผนบูรณาการสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ มีเครือขาย

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการบรรจุไวในแผนการใชงบประมาณบรรเทาทุกข

ใหกับประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

 เทศบาลนครขอนแกนจะมีชุดวิทยากรอบรมปละครั้ง เอารถดับเพลิงไปรวมซอมแผน 

เพื่อใหสถานประกอบการสามารถตอใบอนุญาต ทําเปนกรณีไป ชุดวิทยากรนี้ 

ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ เปนการเผชิญเหตุ 

 เครือขายปองกันฯ มี 19 อปท. ในอําเภอเมืองเขารวม ทํางานรวมกัน เมื่อเกิดเหตุท่ีใด

จะมีการประสานงานกัน โดยมีการทํา MOU ประมาณ 4-5 ป มีการฝกอบรมรวมกัน 

แตละป ปละ 1 คร้ัง นําเจาหนาที่ของแตละทองถิ่นที่เปนเครือขายไปฝกรวม 
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 แตละทองถิ่นมีกําลังพลนอย ประมาณ 2-4 คนในงานปองกันฯ รถดับเพลิงบางแหง 

มี 1 คัน อาจไมเพียงพอ ถาเกิดเหตุจะมีการขอความรวมมือจาก อปท. อ่ืนในเครือขาย 

 เครือขายปองกันฯ มีการประชุม 2-3 เดือน/คร้ัง เปนการเรียนเชิญผูบริหารทองถิ่น 

สวนมากมอบใหปลัดอําเภอหรือหัวหนางานปองกันฯ มารวมประชุม โดยมีเทศบาล

นครขอนแกนเปนแมขายรวม รวมถึงมณฑลทหารบทที่ 23 

 เทศบาลเมืองชุมแพ มี ปภ.สาขา ตั้งอยู ซึ่ง อ.ชุมแพ มี 15 อปท. 8 อบต. 6 เทศบาลตําบล 

และ 1 เทศบาลเมือง ทํางานแบบบูรณาการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 

เมื่อ พ.ศ. 2556 มีการจัดต้ัง “ศนูยบริหารงานรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในอําเภอชุมแพ” ในการจัดต้ังจะรางระเบียบขึ้นมา วาระการดํารงตําแหนงประธาน 

ท่ีตั้งศูนย มี ปภ.สาขา เขามาชวย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน 7-8 คน โดยมีหัวหนา

สํานักงาน ปภ.สาขา เขามารวม ท้ัง 15 อปท. ในศูนยบริหารงานรวมฯ มีการบูรณาการ

การปฏิบัติงาน 

 กรณีเกิดภัยใหญของอําเภอชุมแพเม่ือ พ.ศ. 2555-2556 น้ําทวมใหญ ปภ. มีเรือ 1 ลํา 

แตไมมีเครื่อง อปท. ตองประสานทางจังหวัดไปชวยกัน 

 เทศบาลตําบลบานแฮด สวนมากเปนภัยจากการจราจร อุบัติเหตุ ภัยแลง น้ําทวม 

พ้ืนท่ีฝงหนึ่งน้ําทวมอีกฝงประกาศภัยแลง โดยการชวยเหลือมีแผนปฏิบัติการ 

พรอมชวยเหลือได สวนใหญเปนปญหาเรื่องการปองกัน บางเรื่องไมไดอยูในแผน 

เม่ือไดรับคําสั่งจากจังหวัดมาท่ีอําเภอ ไมสามารถดําเนินการได ติดปญหาเร่ืองระเบียบ

ท่ี สตง. เขามาตราวจสอบ ทั้งที่ทั้งหมดเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เหมือนกัน บางเร่ืองเปนเรื่องท่ีดี แตเจาหนาท่ีไมกลาทําเพราะกลัวผิดระเบียบ ดังน้ัน 

1) เร่ืองระเบียบ ควรแกไขใหเปนแนวทางเดียวกัน 2) บุคลากร สวนมากเจาหนาที่

ปองกันจบ ปวช./ปวส. ไมไดเปนสายตรง บางคนเปนตํารวจ ทหารท่ียายโอนมาเปน

ปองกันฯ เกิดปญหาชองวาระหวางการทํางาน ในวิธีปฏิบัติ หากเปนชางจะเขาสูระบบชาง 

แตทหารมีเร่ืองวินัย ถึงแมจะมีการอบรม แตการมีจิตอาสาจะนอย 3) ชาวบานยังไมมี

ความเขาใจในเร่ือง ปภ. รูจักแต อปพร. อบต. เทศบาล ทําใหการเขามาของ ปภ.  

ตองผานทองถ่ินกอน 

 เทศบาลตําบลบานแฮด ไดรับความอนุเคราะหจาก สสส. โดยสํานัก 3 ในการรวบรวม

บริบทบานแตละหลังเปนอยางไร มีคนตองการอะไร ขอมูลนี้จะตรงถึง 95 เปอรเซ็นต 

กอนจะทําแผนมีการประชาสัมพันธแตละชุมชน วาตองการอะไร แตชาวบานจะมอง

เรื่องถนน ไฟฟา ประปา แตจะมีการเสนอเขามาทุกคร้ังคือ รถดับเพลิง แตรถดับเพลิง

จะมีปญหาที่วา เทศบาลเปนทองถ่ินขนาดกลางท่ีจะซื้อรถดับเพลิงมาเพิ่มไมได 



- 173 - 

ประเด็น ความคิดเห็น 

ในขณะที่ชาวบานตองการ หรือตองการทางขามถนนตรงไฟแดงเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ

บอยคร้ัง แตติดระเบียบ เปนปญหาในการประสานกับหนวยงานระดบัท่ีเหนือขึ้นไป 

อยากใหทกุคนอยูดีกินดี แตกลับติดระเบียบ 

 อบต.ทากระเสริม ไดรับอิทธิพลจากเข่ือนปลอยน้ําแรงเกินไป มีปญหาจํานวนมาก 

นับต้ังแตบุคลากรไมเพียงพอตองขอรองใหชาวบานมาชวย โดยไมมีความรู อยากใหมี

คณะกรรมการที่มีอํานาจ เชน ปภ. มีหัวหนามีลูกนองเขามาชวยเหลือทองท่ี น้ําทวม

ตองใชเรอื แต อบต. มีรถดับเพลิง ไมตรงกับภัยที่เกิดขึ้น งบประมาณติดขัด ในขณะที่ 

สตง. เขามาตรวจสอบ การท่ีทองท่ีจะไปของบประมาณจากทองถ่ินคงไมไดเพราะ 

คนละหนวยงาน 

 ปญหาน้ําลนออกมาตองทําคันก้ัน ไมมีงบประมาณ กระสอบทราย ตองชวยกันคนละนิด

แตก็ไมสามารถกั้นอยู ต.ทากระเสริมติดลํานํ้าพอง พ.ศ. 2554 น้ําทวม พ.ศ. 2560  

น้ําก็ยังทวม เกิดความเสยีหายอยางมาก แตปนี้กลับแลง น้ําในเข่ือนไมมี เพราะทํานา

อยางเดียว ไมมีพ้ืนที่ทําไรทําสวน 

 ตําบลหนองเรือ มีปญหาภัยแลงและน้ําทวม ประชาชนไมรูจัก ปภ. ถาตองการ 

ความชวยเหลือจะนึกถึง อปพร. กํานัน ผูใหญบาน 

 ปญหาการการเขาชวยเหลือชาวบานที่ประสบภัยน้ําทวม มีกําลังคนพรอม 

แตขาดอุปกรณเคร่ืองไมเคร่ืองมือ ตองขอยืมเรือชาวบาน เฝาสิ่งของให 

ขอเสนอแนะ 

 จะเปน ปภ.อําเภอ หรือเปน ปภ.สาขา แตเพิ่มอํานาจใหคลองตัว ก็ไมจําเปนตอง 

ขึ้นตรงกับนายอําเภอ แตอยางแรกตองขยับกองอํานวยการฯ ระดับทองถ่ินใหแข็งแรง 

 ยังไมมีการคิดงานเชิงรุก เชน การรอใหเกิดเหตุแลวคอยไปแกวิกฤต ในขณะที่ ปภ. 

มองเร่ืองความเสี่ยงที่ตองการใหทองถิ่นคนหาความเสี่ยงของตนเองเพ่ือหาแนวทาง

ไปสูการแกไข คือ แผนงานในเชิงรกุ ความรูนี้ทองถิ่นยังไมเกิด ตองแปลงความคิด 

จากการสั่งการใหรูจักคิด โดยเฉพาะระดับผูบริหาร 

 การใหนํ้าหนักของกองอํานวยการแตละระดับไมเทากัน โดยเฉพาะระดับทองถิ่น  

หากสามารถใหนํ้าหนักงานสาธารณภัยใหเทากับงานพัฒนาดานอ่ืน ๆ จะสามารถ

เขมแข็ง ดูแลท้ังเชิงปองกัน เผชิญเหตุ และฟนฟู 

 ควรเพ่ิมศักยภาพใหกับทองถ่ิน มีงบประมาณ บุคลากร ขีดความสามารถ อุปกรณ 

เครื่องไมเคร่ืองมือ แตโครงสรางในทองถ่ิน ไปท่ี สถ. อาจต้ังเปน ปภ.ทองถิ่น เปน

โครงสรางกองหนึ่ง โดยใหมีทุกที่ ปจจุบันมีเฉพาะทองถ่ินขนาดใหญ มี ผอ.บรรเทา 

สาธารณภัย ซึ่งภัยเกิดไดตลอดเวลา และจะชวยทําใหสาขาทํางานไดงายขึ้น 
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 ความแข็งแรงของ อปท. การจะมี ปภ.อะไรก็ตาม เร่ืองสถิติขอมูลตาง ๆ จําเปนตองวัด

ความแข็งแรงของทองถิ่นดวย ศักยภาพของทองถ่ินท่ีไมแข็งแรงควรตองเขาไปเชิงรุกกอน 

 หากทองถิ่นไมทํา จะเปนคณะกรรมการปองกันและยับยั้งฯ ลงไปแกไข ซึ่งอาจคาบเกี่ยว

อํานาจของทองถิ่น แตตองทําเพราะไมสามารถปลอยใหลามไปถึงพื้นที่อื่นไมได 

แมกระทั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด สามารถลงไปทุกพ้ืนท่ีในจังหวัด 

 กองอํานวยการระดับทองถ่ินที่ยังไมเขมแข็ง จําเปนที่ ปภ.จะตองไปชวยเปนพี่เลี้ยง 

และเปนตัวเชื่อมรวมที่จะขึ้นสูระดับที่สูงข้ึน 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ควรลงมาโดยตรงท้ังในทองถ่ินจังหวัดและทองถิ่น 

ใหเห็นถึงปลายทางในการจัดการสาธารณภัย ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดและมีผล 

เรื่องงบประมาณ 

 ทองถ่ินจะรวดเร็วในเรื่องไฟไหม สวนภัยแลงทองถ่ินมองวาเปนเร่ืองของหนวยงาน

ดานการเกษตรที่ตองไปสํารวจ หากทองถิ่นตระหนักรูจะทําใหชวยบานเร็วข้ึน 

โดยไมตองรอเกษตรอําเภอเขามาดูแล 

 กรณีนํ้าทวม พ.ศ. 2554 มีคํา ๆ หน่ึงท่ีเพ่ิมขึ้นมา คือ “เงนิเยียวยา” คือพื้นท่ีท่ีไดรับ

น้ําทวมไดรับเทากันหมด 5,000 บาท แตเมื่อกลาวถึงเงินชวยเหลือของทองถิ่น  

กลับไดรับคาซอมแซมสวนตาง ๆ ของบานตางกัน เปนผลจากการเมืองทองถิ่น 

จําเปนตองมีการอธิบายและใหความรูแกประชาชน 

 การชวยเหลือตองไมซ้ําซอนกัน เชน อัคคีภัย หลังละ 15,000-30,000 บาท  

ดวยสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน เงินจํานวนนี้ถือวานอยกับการสูญเสียบาน 1 หลัง  

หากไปขอรับการชวยเหลือจากทุกรปูแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะกลายเปน

ความซ้ําซอนที่ไมสามารถใหการชวยเหลือได ทางเดียวท่ีมีการแกไขปญหาคือ  

การขอรับบริจาคชวยเหลือเทาที่กําลังความสามารถ 

 ตองสถาปนางานของทองถิ่นใหมีความภูมิใจในการทํางาน 

- กฎหมาย 

ระเบียบตาง ๆ 

 สมยัท่ียังเปน ปภ.จังหวัด (รองผูวาฯ คนปจจุบัน) ไดอธิบายกับอธิบดีโดยยอนไปถึง

สมยั รพช. ก็เหมือน ปภ. ตองเปนเลขาฯ ดานภัยพิบัติใหกับผูวาฯ เพราะในมาตรา 11 

ให ปภ. เปนหนวยงานกลางในการจัดการสาธารณภัย ถาไมมี ปภ.จังหวัด ก็จะจัดการ

สาธารณภัยไมได จะกลับไปฝากไวท่ีปกครองจังหวัดตามเดิม จึงไดมี ปภ.จังหวัด และ

ไดเขียนเพ่ิมเติมไปวา ท้ังนี้ ให ปภ.อําเภอ อําเภอละอยางนอย 2 คน ท้ังน้ี เม่ือมี

อัตรากําลังเพียงพอ ขณะนั้นเปนเลขาฯ กรรมาธิการในการพิจารณากฎหมาย ปภ.  
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ถาตั้งเปน ปภ.อําเภอ โครงสรางจะใหญมาก เปนการเพิ่มอัตรากําลัง แตกฎหมายไว

อยางนี้ อันดับแรกจัดอําเภอ 2-3 คน เมื่อมีอัตรากําลังไมเพียงพอ เปนการขอเสริม

ไมไดขอตั้งใหม อธิบดีเกรงวากฎหมายจะไมผานจึงตัดเร่ือง ปภ.อําเภอ ออก 

 กอนเขียนกฎหมายไดเชิญสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาใหความหมาย เชิญ 

สํานักงาน ก.พ. มาเก่ียวกับการเขียนกฎหมาย และเชิญ สํานักงาน ก.พ.ร. คือ ไมได

ตองการเพิ่มคนและไมไดตั้งหนวยงานใหม “เจาหนาที่ ปภ.ประจําอําเภอ” เหมือนกับ

ทองถ่ินอําเภอ เชื่อวาถาเขียนกฎหมายอยางนี้ สํานักงาน ก.พ. จะให เพราะไดพูดคุย

กับ สํานักงาน ก.พ. กอนหนานี้แลว 

 ผลกระทบจากระเบียบการการคลังเรื่องเงินทดรองราชการ 

 ศูนยบัญชาการหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับจังหวัด 

อําเภอ และทองถ่ิน เม่ือเกิดภัย กลับไมไดนํา พ.ร.บ. ปองกันฯ มาใช ซึ่งสามารถทําให

งานสําเร็จลุลวงได มีความเขาใจกฎหมายมากนอยแคไหน โดยเฉพาะเทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร จะฟงเพียงผูวาฯ เทาน้ัน นายอําเภอเมืองไปสั่งไมได นี่คือ การบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค แตหากเอากองอํานวยการฯ ตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ จะไมฟง

นายอําเภอไมได 

 พ.ร.บ. ปองกันฯ กลาวถึงหนวยหลักในการเผชิญเหตุเบ้ืองตน คือ อปท. ตามมาตรา 20 

แตทองถิ่นเองยังขาดความเขาใจ ยังไมรูกรอบและบทบาทหนาที่ 

 ใน พ.ร.บ. ปองกันฯ มาตรา 18 ใหนายก อบจ. เปนรองผูอํานวยการจังหวัด และ 

พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 17 (22) เปนอํานาจ

หนาที่ของ อบจ. ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงมีความสะดวกท่ีจะดําเนินการ 

 เรื่องงบประมาณ บวกดวยเร่ืองสาธารณภัย และ พ.ร.บ. ปองกันฯ ถาเกินขอบเขต

อํานาจหนาที่ของทองถ่ินจะยกฐานะเปนของอําเภอ หรือที่ใหญกวา ฉะนั้น การระดม

สรรพกําลังเขามารวมศนูย โดยมีแมทัพจายงานลงไป หาก สตง. บอกวาไมได  

แต พ.ร.บ. ปองกันฯ เก่ียวกับกองอํานวยการฯ จะมีประโยชนอะไร เพราะเปนการจัดการ

ท่ีไมใชภาวะปกติ ตองมีการทําความเขาใจการใชงบประมาณตรงไหนยังไง ท้ัง สตง. 

กรมบัญชีกลาง 

 มีอีกหลายมาตราใน พ.ร.บ. ปองกันฯ ท่ีไมขยับ ซึ่งทุกมาตราตองใชเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ซึ่งมีหลายหนวยงานอยูในกฎหมาย แตบางหนวยไมมีงานดานสาธารณภัย สงผลตอ

ความเสี่ยงนับตั้งแตสวนกลางจนลงมาที่ภูมิภาค 

 พ.ร.บ. ปองกันฯ จะเกี่ยวของกับการจัดตั้ง ปภ.อําเภอ และ ปภ.สาขา อาจเปนไปได

แค ปภ.สาขา แตควรมีอํานาจ ซึ่งในกฎหมายมอบความสําคัญใหจนถึงผูบริหารทองถิ่น
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ตองรูในการเตรียมตัว โดยเฉพาะหนวยงานอําเภอ จังหวัด และทองถ่ิน เทศบาลเมือง

กับเทศบาลนครแตละจังหวัด ความแข็งแรงไมเทากัน โดยมองเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งท่ีควรมอง

เรื่องสาธารณภัยเปนอันดับตน ๆ โดยจะไปแกตอนเกิด จะเปนปญหา โดยเฉพาะการรับรู

วาเมื่อพื้นที่เดือดรอนจะมีหนวยงานตาง ๆ ลงมาชวย เปนสิ่งท่ีตองเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม วาอยางไรงานสาธารณภัยตองดแูล และปภ.ตองรวมดวย การดําเนินการ

ตามกฎหมายเพียงอยางเดียวคงแกไขปญหาไดไมมากนัก 

 กรณีการฟองรองในช้ันศาลปกครอง ในบุคคลท่ีไมไดรบัการแตงต้ังตามกฎหมาย 

มาปฏิบัติงาน เชน พนักงานดับเพลิง ท่ีตองคุณสมบัติผานการฝกอบรมและไดรบั

แตงตั้งตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ 2542 แตปจจุบันยกเลิกเปนการใช พ.ร.บ. ปองกันฯ 

2550 มีเพียงตําแหนง เจาพนักงานปองกันฯ ในมาตรา 39 ที่จะไดรับการแตงตั้ง 

เพื่อปฏิบัติหนาที่ ในขณะที่หัวหนาปองกันฯ ของทองถ่ินบางคนกลับมองวา 

ไมจําเปนตองอบรมเพราะอยูในตําแหนงอยูแลว ก็ตองปฏิบัติงานได ทั้งที่มีการกําหนด 

การแตงตั้งตามกรอบของกฎหมาย พ.ร.บ.ป องกันฯ 2550 นั่นคือ การละเมิด หากไดรับ

การแตงตั้งจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 

 การสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาชน ใหทองถ่ินกับทองท่ีสามารถทํางานรวมกัน

ไดอยางราบเรียบ เพราะตอนนี้จากระเบียบของกระทรวงมหาดไทยในเร่ืองการให

ความชวยเหลือ พ.ศ. 2560 โดยปกครองอําเภอแจงสาธารณภัยมาที่ ปภ.จังหวัด  

โดย ปภ.จังหวัด รวบรวมขอมูลเขาประชุม กอปภ.จ. ประกาศเปนพ้ืนที่ภัยพิบัติ 

ตามระเบียบการคลังไมสามารถนําเงินไปใชได แตสามารถชวยเหลือภาคประชาชน 

ไดกอน แตเม่ือทองถ่ินไมรูขั้นตอนเหลานี้ ซ่ึงทองท่ีเปนคนดําเนินการมา จะเกิดรอยสะดุด 

เปนหนาที่ ปภ.สาขา ตองดําเนินการลงไป 

 ทองถ่ินนอยคนท่ีจะอาน พ.ร.บ.ปภ. 2550 ซึ่งพูดชัดเจนถึงอํานาจของผูอํานวยการ

ระดับทองถิ่น ถาเกินอํานาจรองขอไปที่ผูอํานวยการระดับอําเภอ ใหนายอําเภอเปน 

ผูสั่งการ ถาภัยขนาดใหญกวาอํานาจของผูอํานวยการอําเภอ จะเปนของผูวาฯ  

เปนผูสั่งการ 

 เรื่องขอกฎหมาย มีหลายจังหวัดในภัยที่ผานมาและมีการดําเนินคดี เชน การชวยเหลือ

ภัยแลง ขาราชการศึกษาขอกฎหมายแตการตีความยังมีปญหา ในขณะที่การตีความ

ของหนวยงานท่ีตรวจสอบตางกัน 

 กรณีไฟไหมบานหนึ่งหลัง ยังเปนปญหาที่ทองถิ่นไมสามารถชวยเหลือ  

เพราะการตีความวา ไฟไหมบาน 2 หลังขึ้นไปจึงจะเปนสาธารณภัย จึงไมเขาหลักเกณฑ

การใหความชวยเหลือ 
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 เมื่อเกิดภัย ผูนําอยาง ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน จะชวยกอน จึงรายงานอําเภอ 

และยอนมา อบต. เน่ืองจากเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กไมสามารถ

จัดซื้อจัดจาง ตองรอ ในขณะที่น้ํามาถึงแลว ลมพัดหลังคาบานเรือนกวาจะรอชาง 

มาประเมินราคาเพ่ือซื้อของมาซอมแซมได ชาวบานตองรอ ระหวางรอฝนก็ตก  

ชางบอกวาอยาพึ่งทําอะไรเพราะยังไมเขาระบบ ชางตองตรวจประเมิน บางครั้ง 

เปนเดือนกวาจะได ตองรอสภาประชุมจึงจะอนุมัติได เพราะไมมีระเบียบที่สามารถ

จายไดทันที เงินท่ีเกิน นายกทองถ่ินจะเซ็นไมไดตองรอที่ประชุมสภาทองถิ่น 

 ปญหาหลังคาบาน ไมสามารถเบิกจายใหได ทําใหชาวบานตองเปยกไมมีหลังคา 

บางครั้งตองขอใหนายกทองถ่ินสํารองจายใหกอน 

 การเขารับการอบรมกับวิทยาลัยปองกันฯ ที่ตองมีคาใชจาย ปญหาเกิดเม่ือถูก สตง. 

ทวงติงและเรียกเงินคืน ทั้งท่ีเปนหนวยงานในกระทรวงเดียวกัน จนวิทยาลัยปองกันฯ 

ตองชี้แจงกับ สตง. หรือทองถ่ินจะขอวิทยากรจาก ปภ. ก็ตองเสียคาใชจาย 

 การเตรียมการโดยเฉพาะในพ้ืนที่สาธารณะ เชน การเตรียมเปดทางน้ําใหระบายไดสะดวก 

หรือเตรียมเครื่องสูบนํ้า แตการไปทํากําแพง ถมดินจะทําไมไดดวยติดระเบียบ  

หรือทําไดแตอาจคนที่จะอธิบายระเบียบหรือกฎหมาย 

 หลังจากวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 มีการออกระเบียบชวยเหลือประชาชน 

ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อบจ. ออกมาชวยน้ําทวม  

เกิดการตีความตามระเบียบ ขอ 9 (1) (2) ผูท่ีขอรับการชวยเหลือจะตองสํารวจรายชื่อ

เพ่ือประกาศเขาคณะกรรมการท่ี อบต. เทศบาล ประกาศรายชื่อไมนอยกวา 15 วัน 

จึงจะขอรับการชวยเหลือได ทาง อบจ. ก็มีการตั้งคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน 

ประสบการณท่ีผานมาขอถุงยังชีพจํานวนหลายรอยถุง บาง อบต. ไมมีเงินในการจัดซื้อ

จัดจางแจกจายประชาชนที่น้ําทวม ขอมาที่ อบจ. แตไมสามารถชวยไดเพราะตีความ

ตามขอ 9 (1) (2) ที่จะตองสํารวจรายชื่อและประกาศท่ี อบต. 15 วัน และสงมาเขา

คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนซึ่งมีทั้ง คณะกรรมการระดับ อบจ. เทศบาล อบต. 

บางเทศบาล อบต. ชวงท่ีเกิดเหตุยังไมมีการตั้งคณะกรรมการ แมแต อบจ. พอเกิดเหตุ

ก็รีบต้ังเชนกัน แตเดิมรองขอมา ลงไปสํารวจประสานทองท่ีไปสนับสนุนไดทันทวงที 

แตระเบียบใหม ทําใหการชวยเหลือในระดับพ้ืนที่ลาชา 

 ภัยหนาว กําหนดไวที่ 8 องศาเซลเซียส คนไทยอาจแค 15 องศาเซลเซียสก็หนาวแลว 

อบจ. ไดประชุมกับทางทหาร เพ่ือขอใหแจง ปภ. แมอยากชวยเหลือแตติดหลักเกณฑ 

หรือกระทั่งหนวยงานอยางกรมอุตุฯ สถานีวัดอากาศก็ยังมีไมทุกที่ ถาไปใชอุณหภูมิ

ยอดดอย หลายพ้ืนท่ีจะไมเขาเกณฑ 
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 ปญหาการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อเขาไปใหการชวยเหลือ บางครั้งเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานตามระเบียบยังใหมอยู 

ขอเสนอแนะ 

 พ.ร.บ. ปองกันฯ มาชวยแกวิกฤตของภัยในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนเงนิทดรองราชการ  

งานเชิงปองกันยับย้ัง สิ่งเหลานี้เปนสวนยอยท่ีอยูในแตละมาตราในกฎหมายฉบับนี้  

ซึ่งบางมาตราไมเคยขยับ 

 กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ ปจจุบันมีกฎหมายที่พรอมใน พ.ร.บ. ปองกันฯ แตยังไมใช 

ทุกมาตรา อาจตองมีระเบียบปลีกยอยเพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ 

 เรื่องกองอํานวยการใน พ.ร.บ. ปองกันฯ แตละระดับมีความแข็งแรง ไมวาจะเปน

งบประมาณ การรวมคน สามารถเรยีกระดมพลได ท่ีสวนกลางแปลงเปน สพฉ.  

ครบทุกกระทรวงหรือยัง สวนภูมิภาคท่ีจะสอดรบักับขางบนพอหรือไม ถาตราบใด 

ท่ีภูมิภาคไมมีบุคลากรครบ ไมมีความชํานาญงาน ก็จะรับงานจากขางบนไมได  

จะมีผลตออัตรากําลัง โครงสรางกลไกที่เหลือ 

 การดําเนินการยับยั้งปองกัน ในที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. เชน สังกะสีเวลาโดนพายุพัด  

กวาที่จะประชุมระดับอําเภอ ก.ช.ภ.อ. ใหรอมติรูปถายสํารวจตาง ๆ บางครั้ง 

บานตองอยูอาศัย ใหรอไมได ตองหาวิธีการบริหารจัดการ หาสังกะสี ตองมาผานจังหวัด

เพื่อใชงบ ก.ช.ภ.จ. ลงไป มีระยะเวลาพอสมควร ถาจะดําเนินการเชิงยับยั้งปองกัน 

ควรมีการสรางงบประมาณขึ้นมาตัวหนึ่งใหไปดําเนินการในเชิงยับยั้งปองกัน อาจไป

สํารวจในระดับพ้ืนที่ อบต. ไปสาํรวจวาบานไหนเขาขายหรือคาดวาจะไดรับผลกระทบ

ก็ไปดําเนินการไดกอน 

 ตามระเบียบโครงสรางตามระเบียบการบริหารราชการแผนดิน โครงสรางจะชัดเจน 

แตหากมองใน พ.ร.บ. ปองกันฯ โครงสรางยังไมชัด โดยมองตั้งแตกองอํานวยการฯ 

ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับทองถ่ิน  ซึ่งกองอํานวยการฯ ระดับจังหวัดมี

สํานักงานดําเนินการอยูแลว โครงสรางเต็มในการบริหารจัดการสาธารณภัย แตระดับ

อําเภอเหมือนกับมีชื่อกองอํานวยการฯ แตไมมีสํานักงาน ไมมีเจาหนาที่ทํางาน  

การขับเคลื่อนภายใตโครงสรางท่ีวางไวจึงขับเคลื่อนไมได ถามีโครงสรางท่ีพรอม 

จะทําใหการจัดการเร่ืองสาธารณภัยได 

 ควรแกระเบียบกฎหมายใหสอดคลองกัน เพ่ือใหคนกลาที่จะทํางาน 

 กรณีไฟไหมบานหลังเดียวชวยไมได เปนปญหาเร่ืองความเขาใจและความเชื่อใจ  

โดยมองที่ศาลฎีกาวาไวอยางชัดเจน แตเม่ือมองเร่ืองการใชเงินตามระเบียบ วิธีการ

ทํางานตองเอา สตง. มารวมดวย ทําใหไมสามารถดําเนินการดวยกันได 
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 ถาทองถิ่นสามารถรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่กองอํานวยการระดับทองถ่ินทําได  

ก็จะสามารถชี้แจง สตง. ได เพราะเปนอํานาจของทองถิ่น 

 สวนใหญทองถิ่นไมมีเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะใหพัฒนาชุมชนเปน 

ซึ่งเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น บางคนให ผอ.กองสาธารณสุขคุมเร่ืองภัย ซึ่งคนละ

บทบาทและความรู ฉะนั้น หากยึดกฎหมายตัวเดียวกัน อานกฎหมายเหมือนกัน ก็จะทํา

ได เนื่องจากบางคร้ังทองถ่ินไปยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตองมีกฎหมายที่ใหญ

กวาในการใหอํานาจ ถาติดขัดเร่ืองระเบียบขอยกเวนที่ผูวาฯ ได ซึ่งเปนหนาที่ของ

ทองถ่ิน 

- แผน/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตรของ ปภ. มองในเร่ืองการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยวาง

ยุทธศาสตรของกรมไว 4 ยุทธศาสตร  

 ยุทธศาสตรแรก คือ การเพ่ิมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงของสาธารณภัย 

เปนเร่ืองท่ีใหญพอสมควร มีการซอมทุกปไมวาภัยเล็กภัยใหญ การจัดการ

ความเสี่ยงคือการจัดการตั้งแตกอเกิดเหตุ ทั้ง ปภ.เองที่ตองทํา รวมถึง

เครือขายและประชาชน ตองมีความเขาใจในระดับหนึ่งเพ่ือสื่อใหรูวา ปภ.  

มีความประสงคดีอยางไร  เครือขายในที่นี้ไมเพียงหนวยกูชีพกูภัย แตอยากให

เนนภาคประชาชนเปนเครือขายที่ควรรับรูรับทราบ นั่นคือการเพ่ิมศักยภาพ 

ท่ีจะขยายผลอยางไร 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การดําเนินการดานการจัดการความเสี่ยงทั้งระหวาง

หนวยงานกับภาคีเครือขาย ปภ. ทําอยูแลวท้ังกูชีพกูภัยมาบูรณาการกัน ทีมกูชีพ

กูภัยอยูนอกระบบแตจะเขาใจทีมอยูในระบบอยางไร สวนใหญจะเจอกัน 

เม่ือเกิดเหตุภัย ฉะนั้น การซักซอมระหวางกันเปนเร่ืองการบูรณาการ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 นโยบายกรมมองเรื่องการสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน 

เปนเร่ืองท่ียากวาอะไรคือความเขมแข็ง เปนเรื่องของทองถิ่นทองที่ หลายเหตุ

เกิดจากการไมสมานสามัคคีกันของทองถ่ินทองท่ีในการจัดการสาธารณภัย 

ท้ังที่สังกัดกระทรวงเดียวกันแตละคนกรม ตองทําใหเกิดการมีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการ แผนจังหวัดยังสามารถทําได เพราะมี ปภ.จังหวัด  

แตแผนระดับอําเภอเปนปลัดอําเภอเปนผูทําอาจรูไมเทาทันกับคนท่ีมีหนาท่ี

โดยตรง เพราะงานดานสาธารณภัยเปนเพียงสวนหนึ่งของงานปกครอง  

การมี ปภ.อําเภอ ควรมีมานานแลว การจัดการสาธารณภัยในระดับอําเภอ

ตองรวมหนวยงานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมกันใหเกิดการบูรณาการ 
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 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากร ทุกคนมองจุดเดยีวกันวา

บุคลากรของ ปภ. ตองมีการพัฒนา ปจจุบันบุคลากรของ ปภ. ขาดทั้งจํานวน 

ปริมาณ และคุณภาพ อาศัยการแกสถานการณเชิงวิกฤตมากกวา  

เปนการแกปญหาเฉพาะในจุดใหญ ๆ เชน ภัยทางใต เปนการแกวิกฤต 

ในเชิงระบบท่ีไมเต็มรอย แผน สพฉ. บางครั้งอาจจะใชไดเพียงบางแผน  

บางแผนใชไดแคระดับสวนกลาง แตสวนภูมิภาคในพ้ืนท่ีไปไมถึง เม่ือนํามาใช

การบูรณาการในระดับพื้นที่จังหวัดไมสามารถดําเนินการตอได 

 เมื่อมีงาน มีคน มีระบบกระบวนการทํางาน ในขณะที่งบประมาณดานสาธารณภัย 

เปนครั้งคราว ไมก่ีปที่ผานมาท่ีเอางานดานสาธารณภัยไปขอยุทธศาสตรจังหวัดได 

เมื่อกอนการจะพูดสาธารณภัยจะเปนไปตามโครงสรางหนาที่ของกรม 

 การสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนใชแผน ปภ. ตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ เพ่ือขยับ

ระดับจังหวัด อําเภอ และเพ่ือใหทองถิ่นไดปฏิบัติ แตจะมีทองถิ่นมากนอยแคไหน 

ท่ีจะเห็นวาแผนนี้ศักดิ์สิทธ์ิ ทองถ่ินท่ีมีงบประมาณจะเห็นประโยชน แตละ อบต.  

หรือทองถิ่นที่ไมมีอะไรเลยก็จะไมเห็น 

 แผน ปภ.อําเภอ แตเดิมไมไดเขียนไวในกฎหมาย แตภายหลังเปนนโยบายใหทํา 

ในระดับอําเภอ 

 มีการประชุมแผนกับสวนราชการตาง ๆ อยูบอยคร้ัง เพ่ือจัดทําแผน ปภ. ในแตละระดับ 

ท้ังทบทวนแผน ทําแผนประจําป แผน 5 ป ของ ปภ.จังหวัด และอําเภอจะมีประชุม

หัวหนาสวนราชการเพ่ือทําแผน 

 กระบวนการทําแผน มีการประชุม ปภ.ระดับจังหวัด แตระดับอําเภอเปนที่ปรึกษา

เรื่องการประสานงานมากกวา การทํางานแผนตาง ๆ อปท. ตองทําของตนเองรวมกับ 

ปภ.จังหวัด ปภ.สาขา ยังไมเขาถึงทุก อปท. ใน อ.ชุมแพ 

 มีการทําแผนทุกป แผนบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอ ลอจากจังหวัด และทองถ่ิน 

ก็จะลอแผนอําเภอเปนแผนทองถ่ิน แตการปฏิบัติตามแผนที่ยังไมคอยตามแผนที่กําหนด 

เพราะ พ.ร.บ. ปองกันฯ มีตั้งแตกอน ระหวาง และหลังเกิดเหตุ ทุกภัยที่จะเกิด 

โดยเฉพาะภัยที่เกิดขึ้นทุกปจะตองมีการสํารวจตรวจสอบกอนการเกิดภัย  

และหากทําแผนที่กําหนดนาจะทําใหภัยลดอันตรายไดมาก 

 การประชุมเมื่อเกิดภัยแตละครั้งจะถามทองถิ่นวาแผนที่ทําไวไดทําตามแผนหรือไม  

ถาไมไดตามแผนตองทบทวน เปนเวทีหนึ่งท่ีมกีารซักซอมกันทําแผน โดยเฉพาะ 

ในระดับจังหวัด แตระดับอําเภอยังไมคอยเห็นนัก มักเปนอําเภอท่ีมี ปภ.สาขา อยูจะมี

การประชุมซักซอมแผน โดยการเชิญวิทยากร อาจารยดานบรรเทาสาธารณภัย 
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มาอธิบายใหฟง แตยังไมคอยมี สวนใหญทองถ่ินไปอบรมมากกวาสวนราชการภูมิภาค 

 การติดตามประเมินผล ไมตองวัดแบบเอกสาร ควรวัดจากผลงานการแกไขปญหาแตละป 

ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน และลองไปจับแผนงาน โครงการ ในเหตุท่ีเกิดซ้ํา ๆ จุดที่เสี่ยง

ซ้ําซากไมควรปรากฏในปถัดไป คือสิ่งท่ีติดตามประเมินผลควรวัดจากตรงน้ีมากกวา 

วัดจากเอกสาร เปนการวัดจากการปฏิบัติเพ่ือนําไปสูการแกไข คําวา “ซ้ําซาก”  

ไมควรเกิดในปถัดไป 

ขอเสนอแนะ 

 การคิดเทคนิควิธีการแกไขปญหาอาจตองเขียนเปนแผนงาน โครงการ ตองเอาไปใส 

ในยุทธศาสตร ถาปญหานั้นไมเหนือบาฝาแรงอาจขอจากงบกลางคือใชงบยับย้ัง แมมี

ขอจํากัดอยูก็ตองบริหารงานใหไดภายใตขอจํากัด 

 จังหวัดสามารถมองการลดความเสี่ยงในระดับจังหวัดได หากทองถ่ินและอําเภอ 

มองไมเห็นและไมมีในแผน เปนการมองในภาพกวาง แมวาจะเปนการมองจากจุดเล็ก ๆ 

ควรจะเขียนแผนงาน โครงการเอาไว ในระดับจังหวัดท่ีสามารถชวยในภาพรวม  

เพ่ือใหมีงบกลาง เปนแผนงานโครงการท่ีเกิดจากวิกฤตทิี่เคยเกิดข้ึน 

 การดําเนินการของกองอํานวยการจะทําใหเห็นชัด เพราะเปนเร่ืองสาธารณภัย  

จะแตกตางกับการดําเนินงานของแตละทองถิ่นที่มีอีกหลายภารกิจ ถาเห็นปญหา 

จะสามารถดําเนินการแกไขต้ังแตระดับผูอํานวยการทองถ่ินได เพราะมีระเบียบรองรบั 

และการนิยามเร่ืองสาธารณภัย โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ปภ. สามารถแกไขปญหาเชิงรุกได 

ควรวางไวในแผนปฏิบัติของทองถิ่น เพ่ือแกปญหาท่ีทองถ่ินมองวาไมตอบโจทยของ

ตนเอง ถาเกินลนถึงจะเปนกองอํานวยการระดับอําเภอที่จะเขามาชวย 

 เมื่อกองอํานวยการฯ คิดแผนงานโครงการเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงไดแลว รัฐบาล

ตองหางบประมาณสนับสนุนในระดับพ้ืนท่ีใหจัดการแยกเปนเรื่องราว ไมใชแคตัวชี้วัดหนึ่ง

ในงานดานสาธารณภัยของจังหวัด ควรเปนระบบงบประมาณปกติ 

 ท่ีผานมา เปนลักษณะ Top-down เสียมาก ทั้งระบบประสานงาน การแจงเตือน 

ในขณะที่ Bottom-up เอาไปใชประโยชนแคไหน เกิดจากแผนปฏิบัติของทองถ่ิน  

บางทองถ่ินไมสามารถรับรูวาภัยของทองถ่ินตนเองคืออะไร ฉะนั้น ตองลงไปดู

แผนปฏิบัติของทองถ่ินใหชัดเจน เชน CBDRM ทําไวดี แตไมไดทําผลไปใชประโยชนให

ครอบคลุมพื้นที่ เพราะ CBDRM จะเปนตัวสะทอนศักยภาพของทองถ่ิน 

 แผนงาน โครงการ สามารถที่จะลดความเสี่ยงได แตควรวางไวในงบบริหารของทองถ่ิน

ดวย บางคร้ังงบไมเพียงพอไปวางไวในงบสวนกลางดานสาธารณภัยเปนครั้งคราวก็ได 
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 โดยปกติแผน ปภ. จะมองจากนโยบายขางบน ขอสั่งการ ยุทธศาสตรชาติ พ.ร.บ. ปองกันฯ 

แลวมาไวในแผน แตปนี้เอาขอมูลพ้ืนท่ีออกมาบรรจุในแผน ที่ผานมาภัยแตละพ้ืนท่ี 

ความรุนแรงและการปองกันไมใหเกิดจะทําอยางไร ภาพที่เกิดจากพื้นที่แลวมาทําแผน

จะมีประสิทธิภาพมากกวาที่จะเอาเฉพาะตัวนโยบาย หรือขอสั่งการมาบรรจุไวในแผน 

เหมือนกับแผนงบประมาณถาทําจากขางลางข้ึนไปจะสอดรับกับความตองการของ

พ้ืนท่ีจะแกไขปญหาตรงจุด 

 จะทําใหเกิดงานเตรยีมการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีใหมากท่ีสุด 

ดวยการเรียนรูเร่ืองยุทธศาสตรตาง ๆ 

 เรื่องกรอบยุทธศาสตร นโยบาย การดําเนินการในดานสาธารณภัยจะมียุทธศาสตร

เรื่องการจัดการความเสี่ยงอยูแลว การจัดการความเสี่ยงคือ ตองมีเทคนิควิธีการ  

จะเปนนโยบายเพ่ิมศักยภาพเร่ืองการจัดการความเสี่ยงและเพ่ิมความเขมแข็งใหกับ

ประชาชน และสุดทายคือการพัฒนาองคกรและบุคลากร เปนประเด็นดานยุทธศาสตร

ในการจัดการความเสีย่งของ ปภ. ที่ตองไปวางรากฐานใหกับระดับอําเภอ ท่ีทําการปกครอง

ตองทราบทั้ง 4 ประเดน็ยุทธศาสตรของ ปภ. เพราะเปนงานดานสาธารณภัย  

อาจไมจําเปนตองรูลึกแตตองรูกวาง เพ่ือนําไปใชเคียงคูกับ พ.ร.บ. ปองกันฯ 

เพื่อเขาไปกํากับดูแลทองถ่ิน ปภ.จังหวัดลงไปไดแคระดับอําเภอในเร่ืองสาธารณภัย 

เพราะเกินอํานาจหนาท่ีไมสามารถลงลึกไปไดมากกวานี้โดยตรงได แตหากทองถิ่นรู

และเขาใจทําใหระดับอําเภอลงไปหาทองถิ่นได เปนลักษณะ Top-down 

 กระบวนการแปลงยุทธศาสตรเขาสูพ้ืนที่ใหเกิดความราบรื่น แผนงานไหนก็ตาม 

เกิดจากความตองการของประชาชนจะเกิดความถาวร ในลักษณะ Bottom up  

เหตุวิกฤตท่ีเกิดข้ึนในระหวางปท่ีมองเห็นความเสี่ยงและเสี่ยงจากเร่ืองอะไร  

ถาสามารถมีเทคนิควิธีการและหยิบเอามาพูดคุยกันได โดยใชเวทีกองอํานวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุเกิดท่ีไหนหาทางแกตรงนั้น และใหทุกคนรวมคิด

รวมทําของกลุมประชาชนบวกกับทางวิชาการบาง จะเขาสูหมวดของแผนงาน 

กิจกรรมของทองถิ่น และข้ึนไปท่ียุทธศาสตรของอําเภอในงานสาธารณภัยมีวาอยางไร 

จากขางบนลงไปขางลางและจากขางลางขึ้นมา มาเจอกันตรงไหน ยังมองไมเห็น 

นอกเหนือจากขอสั่งการในการขับเคลื่อนอยางเดียว และจากอําเภอมาจังหวัด  

โดย ปภ.จังหวัด จะบรรจุไวในแผน หากไมเพียงพอจะไปสูเขต  

- อปพร.   อปพร. ประมาณ 100 กวาคนในเขตเทศบาลนครขอนแกน ปฏิบัติงานประจํา 

อยูตามสถานท่ีราชการประมาณ 30 กวาจุด ซึ่งไมมปีญหาในการบริหารจัดการ 

 ตัวอยาง 7 วันอันตราย จังหวัดใหตั้งจุดบริการประชาชน อปพร. จะมาอยูประจํา  
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โดยมีทองท่ีคือกํานันผูใหญบาน อําเภอคือ สาธารณสุข ตํารวจ เขามารวม อปพร.  

มีปญหาเรื่องการเบิกจายตามชั่วโมงการทํางาน ปที่ผานมา เทศบาลตําบลบานแฮด 

ใชเงินไปราชการในระดับลางสุด เพ่ือเบิกให อปพร. ควรเบิกเงินเหลานี้โดยตรงได 

โดย สตง. ไมตองมาทวงวาไมใชหนาท่ี เพราะคนที่มาอยูในจุดบริการจะตองทํางาน 

ดังนั้น ควรแกไขระเบียบการเบิกจาย 

 อปพร. หนองเรือมี 8 ชุมชน ทํางานหลัก ๆ มีไมกี่คน เก่ียวกับคาตอบแทน ทําให 

เรยีกคนมาปฏิบัติงานไดยาก โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญ 

 ในชวงปใหม สงกรานต มีกรอบการทํางานของ อปพร. 8 ชั่วโมง มีคาน้ํามัน คาเสียเวลา 

โดยทองถิ่นสนับสนุนกาแฟ เคร่ืองดื่ม น้ํา ใหตั้งจุดบริการประชาชน แตเมื่อเกิดเหตุนํ้าทวม

เปนเหตุฉุกเฉิน ติดขัดเรื่องระเบียบเกี่ยวกับกรอบคาตอบแทน ทําให ศูนย อปพร.  

บางแหงจําเปนตองหาเงนิสมทบเขามา เพ่ือให อปพร. สามารถปฏิบัติหนาท่ี เชน  

200 บาท 8 ชั่วโมง 

ขอเสนอแนะ 

 อปพร. ยกระดับได เอางานท่ีถนัดไปใสในศนูย อปพร. เพิ่มภารกิจงานในตําบล 

ให อปพร. ทํากับแขงผูบริหารทองถ่ิน จะเพ่ิมบทบาทของศูนย อปพร. ในแตละระดับ 

 กรมในสวนกลางควรมีการบูรณาการกัน สูระดับจังหวัด อําเภอ และทองถ่ิน ใหเปน

แนวเสนเดียวกัน เชน การออกระเบียบใหชัดมาวา ชุด อปพร. ตัดใหทุกปหรือ 2 ปคร้ัง 

คนที่ออกหนังสือชี้แจงไดคือระดับรฐัมนตรี เพ่ือท่ี สตง. จะไดไมตองทวงติง  

เพราะบางคนอวน ผอม ถึงเวลาปฏิบัติงานไมมีชุด ดังนั้น ควรมสีวัสดิการเหลาน้ี 

ในแตละปให อปพร. ดังเชนที่ กทม. ใหกับเจาหนาท่ีกวาดถนน 

 ชุด อปพร. มีระเบียบวาดวยเคร่ืองแตงกาย ในฐานะเปนเจาหนาท่ีมีคําสั่ง อยางชุด EMS 

เปนชุดที่มีงบประมาณใหผูสวมใสไปเก็บรักษา รวมทั้งชุดดับเพลิงท่ีจะตองมีไวประจํา

สํานักงาน เปนระเบียบของกระทรวงมหาดไทย สามารถขอยกเวนระเบียบโดยผูวาฯ ได 

- ภาคสวนอ่ืน  การเขามารวมปฏิบัติงานของภาคเอกชน มูลนิธิตาง ๆ บางคร้ังดวยความปรารถนาดี 

ท่ีจะเขาไปปฏิบัติ แตบางคร้ังอาจทําใหสถานการณเลวรายหรือซับซอนมากขึ้น ปภ.สาขา 

จึงจําเปนตองเขาไปรวมกับ อปท. กับหนวยงานภาคีเครือขายในพ้ืนที่ 

 รถ EMS ของสาธารณสุข ในอําเภอหน่ึง ๆ มีแคคันเดียว แตเครือขายท้ังมูลนิธิ  

รวมกตัญู เฉพาะกรณีอุบัติเหตุ ควรนํามาเปนรูปแบบในการจัดการภัยอื่น หากมี

องคกรแบบนี้อยูในพื้นที่ สามารถดูแลภัยไดทุกภัยทั้งภัยหนาว วาตภัย ไฟไหม น้ําทวม 

โคลนถลม ทั้งอําเภอ ตําบล ควรมีเครือขายในลักษณะนี้อยู ซึ่งมีความรวดเร็ว 

ในการเขาใหความชวยเหลือ การสื่อสารขอมูล และการรายงานสถานการณจะรวดเร็วขึ้น 
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- ขอเสนอ

เพ่ิมเติม 

 “เจาหนาที่ ปภ.ประจําอําเภอ” ทําหนาที่เปนตัวประสาน ไมจําเปนตองมีสํานักงาน 

ไปนั่งตอบโตก็สามารถทํางานไดเหมือนกัน มีหนาที่รวบรวมขอเท็จจริง รวบรวมสิ่งตาง ๆ 

สงไป ปภ.จังหวัด ไมตองตั้งงบประมาณใหม และกฎกระทรวงมหาดไทยใหม เพราะ

เปนคนในสังกัด ปภ.จังหวัด ใชงบประมาณของ ปภ.จังหวัด 

 อัตราเปนของ ปภ.จังหวัด สงไปปฏิบัติงานในอําเภอ อาจใหเจาหนาที่ 1 คน 

พนักงานราชการ 1 คน ไปนั่งกอน และคอยเสริม 2 คน กรณีลาตาง ๆ  ก็มีคนอยู 

คือ อยางนอย 2 คนในฐานะผูมีความรูเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยโดยตรง หรือกรณีพ้ืนที่เกิดภัยพิบัติและบริเวณกวางควรขอ 

อัตราได 10 คน 

 ควรมีความชํานาญพื้นที่ ดวยการสรางความคุนเคยในพื้นที่ โดยเฉพาะสงคนเกา

ลงไปประจําอําเภอ ไปฝกและคนใหมไปดวยเพื่อสอนงานใหรู เพ่ือการปฏิบัติงาน

รวดเร็วขึ้น 

 อยางนอยควรเปนบุคลากรท่ีชํานาญงาน มีความเปนผูใหญเพียงพอที่จะพูดคุย

ประสานกับหนวยงานในพื้นที่ เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือ 

 การเสนองานใหนายอําเภอผานงานมาให หามเซ็นเอง เพ่ือใหอําเภอไดกรองงาน

รวมดวย โดยไมตองแกไขกฎหมาย เพียงแกระเบียบภายใน 

 อยูประจําพื้นที่สามารถโทรแจงขาวไดทันที สะดวกกวารายงานดวนผาน  

ปภ.สาขา 

 หนาที่เปนเลขาฯ นายอําเภอ กรณีเก่ียวกับภัยพิบัติ 

 ควรมีเจาหนาที่ไวทุกอําเภอ แตจํานวนอาจไมเทากัน กรณีอําเภอที่ไมเกิดภัย

อาจมาชวยอําเภออ่ืนท่ีประสบภัยได 

 เวลามีเร่ืองเขามาจะมีคนรับผิดชอบเร่ืองนี้โดยเฉพาะ คือ เจาหนาที่ ปภ.

ประจําอําเภอ ปจจุบันท่ีมีปญหาการรายงานตาง ๆ ชา เพราะเจาหนาท่ี

ปองกันอําเภอดานฝายความม่ันคงตองทําหลายหนา มีคนไมพอ เอาเร่ืองหลัก

ท่ีสําคัญกอน เชน จับยาบา เงินกูนอกระบบ ควรมีเจาหนาที่ ปภ. ประจําอําเภอ

ในการรวบรวมเอกสารตาง ๆ จะเร็วข้ึน และเสนอไดเร็วเพราะตรงกับงาน

ของตนเองท่ีทําหนาที่นี้ 

 เจาหนาที่ ปภ.ประจําอําเภอควรมีทุกอําเภอ เปนคนรายงานภัย  

ตองกลั่นกรองขอมูลและขาวสารนั้นที่ถูกตองเสียกอน 

 เมื่อมีเหตุการณในพ้ืนที่ ใหนายอําเภอเซ็นหนังสือสงไปถึงผูวาฯ ในการประกาศ

เขตภัยพิบัตติาง ๆ สามารถอธิบายไดวาประกาศเขตใดกอนและเพ่ืออะไร 
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เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไมมีเงินทดรองมาทํางานรวมกันได และยังใชใหกับ

พวกกอสรางทางถนนตาง ๆ ขอหยุดงานเน่ืองจากประสบภัยพิบัติ 

เชนเดียวกับทองถ่ินสามารถใชเงินทดรองไดเพราะรับรองตามประกาศแลววา

เกิดภัยพิบัติในพื้นท่ี ถาเงนิทองถ่ินไมพอ จะมีประกาศอีกฉบับคือ ประกาศ

เขตใหความชวยเหลือ จะสามารถใชเงินทดรองเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉินได 

 การบริหารงานบุคคล ทรพัยากรมนุษย อดีตเปนอยางไร ปจจุบันย่ิงย่ําแย คนท่ีทํางาน

ไมไดเปนคนในพ้ืนที่ คนที่ทํางานที่น่ีอาจไมไดมีตําแหนงที่นี่ จํานวนนับไมเทากัน 

ปจจุบัน ปภ.จังหวัดไมสามารถทํางานเชิงรุกได 50 เปอรเซ็นต กลายเปนเชิงรบั

มากกวา ทั้งท่ีความจริงตองการทํางานเชิงรุกใหมากกวา สิ่งที่ตองการคนคือ เอาคนมา

ชวยคิดชวยทํา ปญหาที่เกิดขึ้นถูกวางไวตั้งแตระดับกรม มีขอมูลขาวเขาทุกวัน  

ตองนําเสนอทุกกระทรวงที่เกี่ยวของ อยากใหมีการแยกแยะขอมูลแจกจายไปใชประโยชน

ตามหนาที่ในแนวระนาบตรงสวนกลาง แตเมื่อขอมูลมาที่ระดับจังหวัด ขอมูลนี้ตอง 

ถูกแบงไปที่ศูนย ปภ.เขต รวมขอมูลทั้งหมด ชวยคดิวิเคราะหแยกแยะตามระดับของงาน 

และสงคนืขอมูลใหกับภาคพ้ืนท่ีลงไปสูการแกไข ฉะน้ัน ศูนย ปภ.เขต จะมีปริมาณงาน

ขึ้นมา แยกแยะเสร็จ ศูนยแจกจายใหพ้ืนท่ีในจังหวัดเปนการคืนกลับขอมูลซึ่ง ณ ปจจุบัน 

ปภ.จังหวัด ยังขาดบุคลากรในการคิด แตหากสามารถเพิ่มบุคลากรใหกับระดับจังหวัด 

คนท่ีทํางานเชิงรับก็ทําไป เชน ฝายสงเคราะห ฝายปองกัน แตหนาท่ีของกลุมยุทธศาสตร

ในการจัดทําแผนนาจะมีกลุมคนมาชวยกันคิด เอาขอมูลของปองกัน สงเคราะห มาดู

จะเห็นวาใน 1 ป ที่จังหวัดขอนแกน เกิดอะไรที่ไหนอยางไร ในพ้ืนที่อําเภออะไร  

มากนอยแคไหน จะเขาสูกระบวนการแกไขจากจังหวัดลงสูอําเภอ และอําเภอ 

ลงไปสูตําบล และตําบลลงไปสูภาคประชาชน อําเภอตองมีการติดตามเพ่ือใหเกิด 

การแกไขในชั้นของตําบล เปนการใชขอมูลท่ีมีอยู 

 สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวิทยาเขตอยูตามภูมิภาค 

มีหลักสูตรการอบรมใหกับสวนงานและตําแหนงตาง ๆ ตามยุทธศาสตรของกรม 

พ.ร.บ. ปองกันฯ และแผนชาติ พยายามอบรมใหกับกลุมคนท่ีคิดวาจะเปนกําลังหลัก

ดานการปองกันฯ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีที่ดูแลทั่วประเทศ 

โดยแบงออกเปน 1) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานปองกันฯ ของทองถิ่น จะอบรมในหลักสูตร 

เชน พนักงานดับเพลิง ทุกวิทยาเขตปละประมาณ 10,000 คน 2) หัวหนางานปองกันฯ  

จะอบรมเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 3) ปลัดทองถ่ิน อบรมหลักสูตรผูชวย

ผูอํานวยการทองถิ่น 4) ผูบริหารทองถ่ิน อบรมหลักสูตร ผูอํานวยการทองถิ่น  
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ประเด็น ความคิดเห็น 

5) ภาคประชาชน คือ อปพร. สวนใหญเปนหลักสูตรระยะส้ัน เน้ือหาเอกสารที่ไดรับ

การอบรมสวนใหญไมไดนําไปเปดอานหรอืใชประโยชน เพราะตางกลับไปทําหนาท่ี

ของตนเอง ในขณะที่หลักสูตรพยายามเรียงรอยใหเขาใจในเนื้อหาหลัก คือ แผนปองกันฯ 

วาแตละคนอยูในสวนใดของแผนและตองมีบทบาทหนาท่ีอยางไร 

 ทุกคนรูจักน้ําทวม ดินโคลนถลม แตปองกันไมเปน จําเปนตองมีการสอนวาปองกัน

เพื่ออะไร เม่ือถึงฤดูตาง ๆ ตองทําอะไร โดยการใหประชาชนตองดูและสังเกตการณ

การเปลี่ยนแปลงดวยตนเองในฐานะที่ไดเผชิญและอยูกับภัยที่อาจเกิดข้ึนตามฤดูกาล 

 พนักงานราชการของ ปภ. เขามาแตอยูไมนาน ท้ังท่ีฝกฝนจนมีศักยภาพในการทํางาน 

แตก็โยกยายออกไป เปนการฝกฝนฟรี ตองรับคนใหมเขามา บุคลากรของกรม 

เริ่มหายไป (ระดับกรม) 

 ศักยภาพของเคร่ืองไมเครือมือของกรม เร่ิมหมดอายุ (ระดับกรม) 

 1) องคความรู ทั้งบุคลากร กระบวนงาน ทรัพยากร ของ ปภ. 2) การบูรณาการตองทํา

ระดับนโยบาย ทุกภาคสวนตองบูรณาการ ท้ังแนวตั้งและแนวระนาบ การจัดการ 

สาธารณภัยเก่ียวของกับทุกกระทรวง 

 งานสาธารณภัยในพื้นที่แตละภูมิภาคตางกัน ท้ังดิน น้ํา ลม ไฟ ไมสามารถดําเนินการ

ใหเหมือนกันได ความเขมแข็งของงานแตละดาน ทีมงานตาง ๆ ลักษณะงานสาธารณภัย

แตละภูมิภาคตองชัดและควรมีการออกแบบไว อยางนอยจะไดทราบถึงทิศทางขางหนา 

ไมใชเอาสิ่งที่เกิดขึ้นแลวแตละกรณี 

 จังหวัด อําเภอ จะรบัผิดชอบกรณีหนวยงานไหนไมมีในระดับจังหวัดหรือพ้ืนท่ีอําเภอ 

เชน นํ้าหลาก เปนหนาท่ีแตบรบิทความรูสึกวาเปน “งานฝาก” ทําใหหลายคนเนนไป

ท่ีงานหลักมากกวา 

 ขอมลูมีกองไวเต็มไปหมด แตขาดการวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือนํามาใชประโยชน

ตั้งแตสวนกลางที่มีการสงขอมูลหลายชองทางแตไมมีใครหยิบมาใช 
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4.4 จังหวัดสกลนคร 

 

4.4.1 บริบทของพ้ืนที่  

สภาพภูมิศาสตร ภูมิประเทศโดยท่ัวไปของจังหวัดสกลนคร ทางดานทิศใตมีลักษณะเปนเทือกเขาสูง 

และเอียงลาดลงมาทางทิศเหนือและทิศตะวันออก โดยพ้ืนที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 172 เมตร21 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสกลนครในบริเวณพ้ืนท่ีตอนใต มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบสูง พื้นที่ทางตะวันออก

และตะวันตก พื้นที่ดานตะวันออกของจังหวัด มีพ้ืนท่ีติดกับจังหวัดนครพนม มีสภาพพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่นลอนลาด

รวมถึงบริเวณท่ีติดกับอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม พ้ืนท่ีดานตะวันตกติดกับจังหวัดอุดรธานี สวนใหญเปนท่ีราบ

สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด สําหรับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสกลนครในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง 

มีลักษณะเปนพ้ืนที่เปนที่ราบตํ่า เหมาะแกการปลูกขาว โดยเฉพาะบริเวรหนองหาร อําเภอเมืองสกลนคร ซึ่งมีน้ํา

ตลอดปและถือเปนแหลงรองรับนํ้าจากแมน้ําหลายสาย สําหรับลักษณะภูมิประเทศในบริเวณพ้ืนท่ีตอนเหนือ 

ประกอบดวย อําเภอบานมวง อําเภอวานรนิวาส อําเภอคําตากลา อําเภออากาศอํานวย สภาพพ้ืนที่เปนลักษณะ

ลูกคลื่นลอนลาด และมีสภาพเปนปาปนไร 

 

  

                                                             
21 สํานักงานจังหวัดสกลนคร. บรรยายสรุปจังหวัดสกลนคร. < www.sakonnakhon.go.th/dataprovince/ 

sakon.doc > เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 
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ภาพที่ 4.4 แผนท่ีจังหวัดสกลนคร 
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จากทั้งหมด 18 อําเภอ อําเภอที่มีระยะทางใกลอําเภอเมืองมากที่สุด คือ อําเภอโคกศรีสุพรรณ โดยหางจาก

อําเภอเมืองประมาณ 22 กิโลเมตร สวนอําเภอที่มีระยะทางไกลจากอําเภอเมืองมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

อําเภออื่น ๆ คือ อําเภอบานมวง โดยหางจากอําเภอเมืองประมาณ 120 กิโลเมตร อําเภอบานมวงตั้งอยูทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอทางทิศเหนือและทิศตะวันออกกับจังหวัดบึงกาฬ มี

อาณาเขตทางทิศใต ติดตอกับอําเภอวานรนิวาสและอําเภอเจริญศิลป และมีอาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดตอกับ

สองจังหวัด ประกอบดวยอําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี และอําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ภาพรวม

ของระยะทางของแตละอําเภอในจังหวัดสกลนครหางจากอําเภอเมือง ดังแสดงในตารางดังนี้ 22  

 

ตารางที่ 4.18 ระยะทางและระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมืองสกลนครไปอําเภออื่น ๆ 

 

อําเภอ ระยะทางจากอําเภอเมือง ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมือง 

อําเภอโคกศรีสุพรรณ 22 กิโลเมตร 27 นาที 

อําเภอเตางอย 28 กิโลเมตร 24 นาที 

อําเภอภูพาน 33 กิโลเมตร 32 นาที 

อําเภอโพนนาแกว 39 กิโลเมตร 42 นาที 

อําเภอพรรณานิคม 40 กิโลเมตร 40 นาที 

อําเภอกุสุมาลย 54 กิโลเมตร 43 นาที 

อําเภอพังโคน 56 กิโลเมตร 59 นาที 

อําเภอกุดบาก 57 กิโลเมตร 46 นาที 

อําเภออากาศอํานวย 57 กิโลเมตร 60 นาที 

อําเภอวาริชภูมิ 69 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 9 นาที 

อําเภอสวางแดนดิน 84 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 20 นาที 

อําเภอวานรนิวาส 85 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 16 นาที 

อําเภอเจริญศิลป 90 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 37 นาที 

อําเภอนิคมนํ้าอูน 99 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 40 นาที 

อําเภอคําตากลา 109 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 48 นาที 

อําเภอสองดาว 109 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 35 นาที 

อําเภอบานมวง 120 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 52 นาที 

 

หมายเหตุ: ขอมูลระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภออื่น ๆ คํานวณระยะเวลาโดยเฉลี่ยจาก google.com/maps 

                                                             
22 บริษัท เว็บสวัสดี จํากัด (มหาชน). ขอมูลแนะนําจังหวัดสกลนคร. <http://www.sawadee.co.th/isan/ 

sakhonnakhon/> เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 
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สภาพการปกครอง จากการสํารวจขอมูลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จังหวัดสกลนคร แบงเขต

การปกครองออกเปน 18 อําเภอ ประกอบดวยตําบลจํานวน 125 ตําบล หมูบานจํานวน 1,520 หมูบาน โดยมี

รูปแบบการปกครองทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จํานวน 1 แหง เทศบาลนคร

จํานวน 1 แหง เทศบาลตําบลจํานวน 65 แหง และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 75 แหง โดยในพ้ืนท่ี

แตละอําเภอประกอบดวยตําบล หมูบาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังตาราง 

 

ตารางที่ 4.19 การแบงเขตการปกครองจังหวัดสกลนคร23 

หนวย: แหง  

 อําเภอ 
การแบงเขตการปกครอง 

ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

1 อําเภอเมืองสกลนคร 15 169 3 15 

2 อําเภอกุดบาก 3 38 1 3 

3 อําเภอกุสุมาลย 5 61 1 5 

4 อําเภอบานมวง 9 92 1 9 

5 อําเภอพรรณานิคม 10 122 1 10 

6 อําเภอพังโคน 5 69 1 5 

7 อําเภอวานรนิวาส 14 171 1 14 

8 อําเภอวาริชภูมิ 5 71 1 5 

9 อําเภอสวางแดนดิน 16 178 2 16 

10 อําเภออากาศอํานวย 8 89 1 8 

11 อําเภอสองดาว 4 44 1 4 

12 อําเภอนิคมน้ําอูน 4 29  - 3 

13 อําเภอคําตากลา 4 56 1 4 

14 อําเภอเตางอย 4 31  - 4 

15 อําเภอโคกศรีสุพรรณ 4 53  - 4 

16 อําเภอเจริญศิลป 5 50 1 5 

17 อําเภอโพนนาแกว 5 47  - 5 

18 อําเภอภูพาน 4 58  - 4 

รวมทั้งสิ้น 124   1,428 16 123 

                                                             
23 ที่ทําการปกครองจังหวัดสกลนคร, สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสกลนคร. 

<http://www.sakonnakhon.go.th/2015/Chapter1.pdf> เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 
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สภาพภูมิสังคม จากการสํารวจขอมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวนประชากรของจังหวัด

สกลนคร รวมท้ังสิ้น 1,149,472 คน จําแนกเปนประชากรเพศชาย 573,346 คน และประชากรเพศหญิง 

576,126 คน ทั้งนี้ หากพิจารณาจํานวนประชากรตอพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร เปนจังหวัดขนาดใหญมีพ้ืนท่ีกวา 

9,605 ตางรางกิโลเมตร จัดเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญเปนลําดับที่ 19 ของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบพื้นท่ี

กับจํานวนประชากรคิดเปนความหนาแนนของพื้นที่ตอประชากรอยูที่ 119.66 คน ตอตารางกิโลเมตร 

ซึ ่ง จัดเปนจังหวัดที่มีความหนาแนนของประชากรเปนลําดับที่ 43 ของประเทศไทย ท้ังนี้ ขอมูลจํานวน

ประชากรของจังหวัดสกลนครที่มีการจัดเก็บข้ึนนั้น มีการจําแนกตามเพศ ความหนาแนนของประชากร 

และจํานวนบาน (ในชวงป พ.ศ. 2557- 2560) ดังตาราง 

 

ตารางที่ 4.20 จํานวนประชากรของจังหวัดสกลนคร24 

    หนวย: คน 

รายการขอมูล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ประชากรรวม 1,138,609 1,142,737 1,145,949 1,149,472 

ประชากรชาย 568,953 570,833 571,963 573,346 

ประชากรหญิง 569,656 571,904 573,986 576,126 

เน้ือที่ (ตร.กม.) 9,606 9,606 9,606 9,606 

ความหนาแนน ตอ ตร.กม. 118.53 118.96 119.3 119.66 

จํานวนบาน 344,901 353,558 359,964 366,376 

 

สําหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในดานการศึกษา จังหวัดสกลนครเปนสถานที่ตั้งของสถานศึกษา

ขนาดใหญหลายแหง ท้ังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนยการศึกษาทางไกลจังหวัด

สกลนครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ศูนยสกลนคร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และสถาบันรัชตภาคย ศูนยสกลนคร เปนตน 

นอกจากนี้ ในดานเศรษฐกิจ จังหวัดสกลนครยังเปนพื้นที่ลงทุนการคาชายแดนตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด

ดานเศรษฐกิจและการคาชายแดน ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

                                                             
24 สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ จํานวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เน้ือท่ี ความหนาแนน และบาน จําแนกตามภาค 

และจังหวัด พ.ศ. 2551-2560 <http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx> เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 

24 สิงหาคม 2561. 
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สําหรับความหลากหลายทางชาติพันธุของจังหวัดสกลนคร25 จังหวัดสกลนครถือเปนพื้นที่สวนหนึ่ง

ของประวัติศาสตรการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่มาตั้งรกรากท่ี “แองสกลนคร” ซึ่งเปน

คําเรียกอาณาบริเวณหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากพิจารณาตามภูมิศาสตร แองสกลนครจะอยูในโซน

อีสานตอนบน ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และ

มุกดาหาร ทําใหในปจจุบันจังหวัดสกลนครมีกลุมชาติพันธุหลากหลาย โดยสวนใหญอพยพมาจากเมืองตาง ๆ 

ทางฝงซายของแมน้ําโขง แตละกลุมชาติพันธุมีภาษาพูดที่แตกตางและวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป ปจจุบัน

พ้ืนที่จังหวัดสกลนครมีกลุมชาติพันธุที่สําคัญ 6 กลุม ประกอบดวย 

(1) กลุมชาติพันธุผูไท โดยกลุมชาติพันธุผูไทที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนกลุมท่ีอพยพมาจาก

ฝงซายของแมน้ําโขงแถบเมืองคําเกิด แขวงคํามวน ประเทศลาว แลวเขามาตั้งถ่ินฐานบานเรือนในหลายจังหวัด

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก สกลนคร นครพนม มุกดาหารและกาฬสินธุ โดยภาษาผูไทยซึ่งใชพูดกัน

ในหมูบานตาง ๆ ในพ้ืนที่แองสกลนคร ไดแก อําเภอพรรณานิคม อําเภอวาริชภูมิ และอําเภอเมือง  

(2) กลุ มชาติพันธุ ญอ โดยกลุมชาติพันธุนี้เปนประชากรกลุมใหญกลุ มหนึ่งในจังหวัดสกลนคร 

และนครพนม ปจจุบันกลุมญอในจังหวัดสกลนคร อาศัยอยูในแถบอําเภอเมือง อําเภอสวางแดนดิน อําเภอพังโคน 

อําเภอกุดบาก อําเภอโคกศรีสุพรรณ และอําเภอเตางอย26  

(3) กลุมชาติพันธุโยย เปนชนเผาหนึ่งในจังหวัดสกลนคร โดยภาษาของชาวไทโยยมีการพูดกันในพ้ืนที่

อําเภออากาศอํานวย อําเภอวานรนิวาส บานอุมเหมา อําเภอพังโคน และบางพื้นที่ของอําเภอสวางแดนดิน 

(4) กลุมชาติพันธุลาว โดยในจังหวัดสกลนครพบวา มีกลุมชาติพันธุลาวอยางนอยสองกลุมหลัก

โดยจําแนกตามสําเนียงภาษาถ่ิน ไดแก กลุมชาติพันธุลาวที่พูดภาษาลาวกลางแบบถิ่นคํามวน และอีกกลุม ไดแก 

กลุมชาติพันธุลาวที่พูดภาษาลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ไมคอยมีผูพูดในประเทศไทยสวนใหญจะเปนชุมชนลาวพวน

ที่อพยพมาจากแขวงเซียงขวาง ประเทศลาว ซึ่งมีการพูดกันในบางหมูบานในจังหวัดสกลนคร  

 (5) กลุมชาติพันธุโซ หรือกะโส กลุมชาติพันธุนี้ถือเปนกลุมหนึ่งของชาวขาซึ่งเปนชนเผาดั้งเดิมเผาหนึ่ง

ในแถบลุมแมน้ําโขง ปจจุบันมีถิ่นฐานอยูแถบเทือกเขาภูพานและบริเวณหนองหานในเขตจังหวัดสกลนคร 

รวมถึงในเขตจังหวัดนครพนม 

(6) กลุมชาติพันธุกะเลิง กลุมชาติพันธุนี้ถือเปนชาวกลุมนอยกลุมหนึ่งของชาวขาโซ อยูกระจัดกระจาย

ไปตามเชิงเขาภูเขาภูพานในจังหวัดสกลนครและนครพนม ในพื้นที่จังหวัดสกลนครพบกลุมกะเลิงที่บานบัว 

อําเภอกุดบาก และบานเชิงชุม อําเภอพรรณานิคม  

 

  

                                                             
25 นันตพร นิลจินดา วิจิตรา ขอนยาง และดนัย ชาทิพฮด. ภาษาและวรรณกรรมในแองสกลนคร. 

<cultural.snbs.snru.ac.th/components/contents/view.php?id=17> เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2561. 
26 Isan Gate. ชนเผาไทญอ <www.isangate.com/isan/paothai_yor.html> เขาถึงขอมูลเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2561.   
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4.4.2 สถานการณสาธารณภัยในพื้นที่  

 จังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่ขนาดใหญ แตละอําเภอมีความเสี่ยงดานสาธารณภัยที่แตกตางกันตามลักษณะพ้ืนที่ 

แตในภาพรวมที่ผานมา ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครและสรางความเสียหายมาโดยตลอด 

ประกอบดวย 4 ภัยหลัก หากพิจารณาจากการจัดลําดับความเสี่ยงมากไปหาความเสี่ยงนอยประกอบดวย 

(1) ภัยจากการคมนาคมและขนสง (2) ภัยจากอุทกภัยและดินถลม (3) ภัยแลง และ (4) ภัยหนาว โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

(1) ภัยจากการคมนาคมและขนสง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเปนปญหาที่สําคัญ

ของจังหวัดสกลนคร หากพิจารณาสถิติในการเกิดภัยจากการคมนาคมและขนสงตามพื้นที่พบวา อําเภอที่มี

อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรแสนคนสูงสุด คือ อําเภอเตางอย (รอยละ 29.06) รองลงมา 

ไดแก อําเภอเจริญศิลป (รอยละ 22.36) และอําเภอกุดบาก (รอยละ 21.31) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดสวน

การเสียชีวิต พบวาอําเภอเมืองมีการเสียชีวิตมากที่สุด (รอยละ 20.83) รองลงมา ไดแก อําเภอสวางแดนดิน 

(รอยละ 14.58) และอําเภอวานรนิวาส (รอยละ 9.37) โดยปจจัยท่ีเอ้ือตอการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

ในจังหวัดสกลนคร จากขอมูลอุบัติเหตุในชวงวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบวา กอนเกิดเหตุ

มีการด่ืมสุรารอยละ 23.96 และผูประสบอุบัติเหตุเปนประชาชนในพ้ืนที่รอยละ 95.31 โดยสามารถพิจารณา

สถิติผูบาดเจ็บและเสียชีวิตดวยภัยจากการคมนาคมและขนสง ชวง พ.ศ. 2557-2559 จําแนกรายเดือน ดังตาราง27 

 

ตารางที่ 4.21 สถิติผูบาดเจ็บและเสียชีวิตดวยภัยจากการคมนาคมและขนสงของจังหวัดสกลนคร 

ชวง พ.ศ. 2557-2559 จําแนกรายเดือน 

 

 

เดือน 

จํานวนเกิด 

(คร้ัง) 

ผูบาดเจ็บรวมท้ังหมด 

(ราย) 

ผูบาดเจ็บนอน 

(Admit) (ราย) 

เสียชีวิต 

(ราย) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

มกราคม - 1,072 1,039 1,710 1,277 1,197 378 213 245 21 20 19 

กุมภาพันธ - 1,427 1,107 1,639 1,283 1,250 332 324 216 20 23 26 

มีนาคม - 1,119 1,116 1,795 1,268 1,334 578 330 198 4 17 35 

เมษายน - 1,306 N/A 1,337 1,463 N/A 205 421 N/A 12 31 N/A 

พฤษภาคม 1,000 890 N/A 1,090 1,007 N/A 186 270 N/A 11 17 N/A 

มิถุนายน 986 1,010 N/A 1,067 1,156 N/A 183 290 N/A 9 12 N/A 

กรกฎาคม 854 913 N/A 944 1,056 N/A 136 265 N/A 14 16 N/A 

สิงหาคม 932 932 N/A 1,056 1105 N/A 115 222 N/A 11 15 N/A 

                                                             
27 แบบรายงานตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และ

การจัดการสุขภาพ หัวขอ การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8  
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เดือน 

จํานวนเกิด 

(คร้ัง) 

ผูบาดเจ็บรวมท้ังหมด 

(ราย) 

ผูบาดเจ็บนอน 

(Admit) (ราย) 

เสียชีวิต 

(ราย) 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

กันยายน 1,006 1,095 N/A 1,209 1,233 N/A 134 288 N/A 16 26 N/A 

ตุลาคม 1,219 1,127 N/A 1,361 1,324 N/A 224 382 N/A 24 25 N/A 

พฤศจิกายน 1,238 1,365 N/A 1,410 1,555 N/A 251 424 N/A 30 34 N/A 

ธันวาคม 1,360 1,516 N/A 1,523 1,795 N/A 283 301 N/A 31 38 N/A 

รวม 8,595 13,772 3,262 16,141 15,522 3781 3,005 3,730 659 194 274 80 

 

(2) ภัยจากอุทกภัยและดินถลม เกิดขึ้นในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของทุกป ทําใหหลายพ้ืนท่ี

มีฝนตกติดตอกันเปนเวลานาน เกิดน้ําไหลบามาตามผิวดินมากกวาปกติ เม่ือฝนตกหนักเปนเวลานานมักกอใหเกิด

ปญหาน้ําทวมฉับพลันและดินโคลนถลม ท่ีผานมาพื้นที่สกลนครถูกน้ําทวมเปนวงกวางในหลายอําเภอ ระดับ

ความสูงของน้ําท่ีทวมแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถลมของจังหวัด

สกลนครประกอบดวยบริเวณพื้นที่ที่ติดกับลําน้ําสําคัญของจังหวัดสกลนคร ประกอบดวย ลําน้ําสงคราม ลํานํ้ายาม 

ลําน้ําอูน และลําน้ําก่ํา และบริเวณที่ติดกับเขื่อนน้ําอูน เขื่อนน้ําพุง 

โดยเหตุการณอุทกภัยคร้ังใหญของจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถือเปนเหตุการณ

ภัยพิบัติที่ถือวารายแรงท่ีสุดในรอบกวา 20 ป โดยสาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพภูมิศาสตของจังหวัดสกลนคร

ที่มีลักษณะเปนแหลงรองรับน้ําจากภูเขา โดยเสนทางการระบายน้ํานั้นเริ่มจากตัวเมืองสกลนคร เปนแหลง

รองรับน้ําและระบายลงหนองหาร กอนที่จะระบายน้ําจากหนองหารสกลนครสูลํานํ้ากํ่าและไหลลงสูแมนํ้าโขง

ที่จังหวัดนครพนม ซึ่งท้ังนี้ปญหาสวนหน่ึงมาจากการวางผังเมืองดวย โดยเฉพาะการกอสรางสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานท่ีมีลักษณะกีดขวางทางนํ้าและการถมคูคลอง เชน ถนน อาคาร ทําใหความสามารถในการระบายน้ําของ

พ้ืนที่ทําไดชาลง28 โดยพ้ืนท่ีที่ระดับน้ําสูงสุด คือ พื้นที่บานโพนแคใหญและพื้นที่บานปูพ้ึม ตําบลนาตงวัฒนา 

อําเภอโพนนาแกว ซึ่งน้ําทวมสูง 0.8-1 เมตร สรางความเสียหายกับบานเรือนและพื้นที่การเกษตรเปนวงกวาง 

โดยกรณีน้ําทวมจังหวัดสกลนครเมื่อป 2560 มีพ้ืนที่ที่ถูกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ครอบคลุม

พ้ืนที่รวม 7 อําเภอ 22 ตําบล และ 107 หมูบาน ไดแก อําเภอเมืองสกลนคร อําเภอคําตากลา อําเภอเจริญศิลป 

อําเภอพรรณานิคม อําเภอสวางแดนดิน อําเภอพังโคน และอําเภอโพนนาแกว มีประชาชนไดรับความเดือดรอน 

2,009 ครัวเรือน 5,625 คน และนาขาวท่ีคาดวาจะไดรับความเสียหาย 13,187 ไร 

 (3) ภัยแลง ในทุกปจังหวัดสกลนครจะตองประสบปญหากับสถานการณภัยแลงทั้ง 18 อําเภอ 

ดวยปญหาทรัพยากรน้ําของจังหวัดสกลนครที่การขาดแคลนน้ําในฤดูแลง โดยเฉพาะน้ําเพ่ือการเกษตรและ

การอุปโภค นอกจากนี้ ปญหาสวนหนึ่งมาจากการที่ปริมาณนํ้าตนทุนมีปริมาณลดลง โดยจากขอมูลของ

กรมชลประทาน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 สภาพน้ําในเข่ือนขนาดใหญ กลาง และขนาดเล็กทุกแหงปริมาณ

                                                             
28 ศูนยวิจัยนโยบายดานเศรษฐกิจสีเขียว, สกลนคร 2560: บทเรยีนจากการรับมือภัยพิบัติ  

< https://progreencenter.org > เขาถึงขอมูลเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2561. 
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เก็บกักที่มีปริมาณลดลงและนอยกวาชวงเดียวกันของปที่แลว ผนวกกับปริมาณน้ําฝนสะสมปท่ีมีปริมาณน้ําฝน

ต่ํากวาคาปกติ โดยคาความเสียหายในดานตาง ๆ จากภัยแลงเปนดังตาราง 

 

ตารางที่ 4.22 ขอมูลการเกิดสถานการณภัยแลงในจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2556-2559 

 

ป พ.ศ. 
จํานวนคร้ัง 

ท่ีเกิดภัย 

พ้ืนท่ี 

ประสบภัย 

(อําเภอ) 

จํานวน

ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

พ้ืนท่ี

การเกษตร

เสียหาย 

(ไร) 

มูลคา 

ความเสียหาย 

(ลานบาท) 

2556 18 15 136,675 248,784 150,786437.19 

2557 - - - - - 

2558 5 4 12,537 57,821 22,255,548 

2559 - - - - - 

 

(4) ภัยหนาว ภัยจากอากาศหนาวเปนภัยท่ีเกิดข้ึนจากสภาพอากาศที่หนาวจัด และลดลงอยางตอเนื่อง

จนประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง โดยมีสาเหตุมาจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีน

แผลงมาปกคลุมประเทศไทยซึ่งภัยหนาวจะเกิดขึ้นระหวางชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ สําหรับ

ภัยหนาวในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร พ้ืนที่อําเภอท่ีไดรับผลกระทบจากภัยหนาวมากที่สุดเปนพ้ืนที่อําเภอที่อยู

บริเวณใกลเคียงเทือกเขาภูพาน ประกอบดวย 4 อําเภอ คือ อําเภอภูพาน อําเภอกุดบาก อําเภอเตางอย และ

อําเภอพรรณานิคม 

ภัยหนาวท่ีมีความรุนแรงท่ีสุดของจังหวัดสกลนคร เกิดข้ึนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ทําใหจังหวัด

สกลนครมีสภาพอากาศหนาวจัดที่สุดในรอบ 10 ป สําหรับการรับมือสถานการณภัยหนาว จังหวัดสกลนคร

ไดดําเนินการ ไดแก (1) ประกาศเปนพื้นท่ีประสบภัยพิบัติหนาวท้ัง 18 อําเภอ (2) ประสานงานกับทางสถานี

อุตุนิยมวิทยาจังหวัดสกลนคร อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วจังหวัดใหเฝาติดตามสถานการณ

ภัยหนาวอยางใกลชิดพรอมรายงานมายังจังหวัดแบบวันตอวัน (3) ตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติหนาว

ทุกอําเภอ เพ่ือการจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินชวยเหลือของจังหวัดสกลนคร จํานวน 1 ลานบาทในการจัดซื้อ

เครื่องนุงหมกันหนาว หรือถุงยังชีพ ออกแจกจายประชาชนท่ีประสบภัยหนาว 

สําหรับหลักเกณฑเบื้องตนในการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีของภัยหนาวนั้น สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ซึ่งกระทรวงการคลัง

ไดปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

ขอ 5.1.14 (กรณีภัยหนาว) โดยใหพิจารณาจากกรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ มีอุณหภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส 
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และมีชวงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดตอกันเกิน 3 วัน ใหจายคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎรได

เทาท่ีจายจริง คนละไมเกิน 240 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไมเกินงบประมาณปละ 1 ลานบาท 

 

4.4.3 กลไกการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

กลไกการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัดสกลนครเปนไปตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสกลนคร ใหมีการเตรียมความพรอมและรับมือ โดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับภัย

ประเภทตาง ๆ ประกอบดวย แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลมจังหวัด

สกลนคร พ.ศ. 2559 

4.4.3.1 กลไกและตัวแสดงหลัก 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ถือเปนองคกรปฏิบัติหลักที่รับผิดชอบ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัด รับผิดชอบการอํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล สั่งการ  

และดําเนินการตาง ๆ ในการปองกันและและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน ตามศักยภาพของหนวยงาน

ในเขตจังหวัด และขอความชวยเหลือจากหนวยงานขางเคียง เม่ือประเมินวาไมสามารถควบคุมสถานการณได 

โดยกลไกสนับสนุนการทํางานประกอบดวยกองอํานวยการในระดับตาง ๆ ไดแก กองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล และกองอํานวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ มีนายอําเภอของพ้ืนที่ รับผิดชอบเปน

ผูอํานวยการอําเภอ รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอําเภอของตน

และมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล มีนายกเทศมนตรีของพ้ืนที่รับผิดชอบเปน

ผูอํานวยการทองถ่ิน มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลของตน และมีหนาที่ชวยเหลือ

ผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรบัมอบหมาย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล มีนายกองคการบริหาร

สวนตําบลเปนผูอํานวยการทองถิ่น มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ของตน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย 

ทั้งนี้ สําหรับข้ันตอนการปฏิบัติการของกองอํานวยการระดับตาง ๆ ข้ึนอยูกับระดับของสาธารณภัย 

หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและอําเภอ ไดวิเคราะหและประเมินศักยภาพแลวพบวาเกินขีดความสามารถ

ที ่ตนเองจะควบคุมสถานการณไดโดยลําพังหรือโดยเร็ว ใหผู อํานวยการอําเภอขอรับการสนับสนุนจาก

ผูอํานวยการจังหวัด เพ่ือพิจารณาเขาควบคุมสถานการณ และใหโอนการบังคับบัญชาจากผูอํานวยการทองถ่ิน 

ผูอํานวยการอําเภอ ไปข้ึนกับผูอํานวยการจังหวัด เม่ือผูอํานวยการจังหวัดเขาควบคุมสถานการณ ใหจังหวัด

สนับสนุนการปฏิบัติในการเผชิญเหตุสาธารณภัยโดยตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดสกลนคร (ศอบ.จ.สน.) 

ตามแนวทางของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2558 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559) 
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ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสามารถปรับรูปแบบโครงสราง หนาที่ฝาย และงานตาง ๆ  ไดตามสภาพพ้ืนท่ี

และสถานการณสาธารณภัย โดยโครงสรางของศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดสกลนครเปนดังแผนภาพ ดังนี้ 

 

แผนภาพท่ี 4.3 โครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดสกลนคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด (ศบก.จ.สน) 

 (ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการจังหวัด) 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

-  ท่ีทําการปกครองจังหวัดสกลนคร 

-  ประชาสัมพันธจังหวัดสกลนคร  

สวนปฏิบัติการ  

- ศูนย ปภ.เขต 7 สกลนคร  

- องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  

- โครงการชลประทาน  

- แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1,1, 2  

- แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด

สกลนคร  

- กอ.ปภ. อําเภอทั้ง 18 อําเภอ   

- อปท. แหงพ้ืนที่ท้ัง 140 แหง   

- เมตตาธรรมมูลนิธิ  

สวนอํานวยการ 

- ศนูย ปภ.เขต 7 สกลนคร 

- สํานักงาน ปภ.จังหวัดสกลนคร  

- องคการบริหารสวนจังหวัด

สกลนคร 

- ประชาสัมพันธจังหวัดสกลนคร 

- เทศบาลนครสกลนคร 

 

สวนสนับสนนุ 

- ศูนย ปภ. เขต 7 สกลนคร  

-  มณฑลทหารบกที่ 29 

- กรมทหารราบที่ 3 

- หนวยพัฒนาการเคล่ือนที่ 26 

- หนวยสงเสริมการเกษตรและ

สหกรณที่ 2 

ศูนยประสานการปฏิบัติ 

- สํานักงาน ปภ.จังหวัด  

- สํานักงานจังหวัดสกลนคร  

- สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสกลนคร 
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4.4.3.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 ในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีกลไกการทํางานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

2 หนวยงาน โดยเปนสวนราชการภูมิภาค 1 หนวยงาน คือ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สกลนคร และเปนสวนราชการสวนกลางในพ้ืนท่ีภูมิภาค 1 หนวยงาน คือ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 7 สกลนคร สําหรับขอมูลอัตรากําลังในสวนของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จังหวัดสกลนครมีอัตรากําลังที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา และ

พนักงานราชการ ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.23 อัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร29 

 หนวย: คน 

หนวยงาน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา ปฏิบัติ กรอบ ปฏิบัติ กรอบ 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสกลนคร 
9 16 7 5 6 

 

4.4.4 บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เปนการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึก

ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร เมื่อวันที่ 

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2661 รวมไปถึงการประชุมกลุมยอย กลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 จังหวัดสกลนคร เม่ือวันที่ 

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
4.4.4.1 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากดั 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

                                                             
29 กองการเจาหนาที่ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ขอมูลตาง ๆ ไดมาในระบบเอกสาร และขอมูลเหลานี้มาจากหลายหนวยไมแนใจถึง

ความถูกตองแมนยํา เพราะรวบรวมสงมาจากอําเภอ ซ่ึงปลัดอําเภอตองรวบรวม

รายงานสถานการณอยูทุกวัน 

 บางคร้ังกรมขอขอมูลดวน สงมาวันน้ีเพื่อขอพรุงน้ี ทั้งท่ีตองประสานขอขอมูลจาก

ทั้งอําเภอและประสานลงพ้ืนท่ี บางครั้งเปนขอมูลละเอียดตองใชเวลา แตสวนใหญ

กรมสั่งมาจะเปนในลักษณะนี้ 

 ระบบเทคโนโลยีของ ปภ. ทํามามาก แตยังไมตอบโจทย เชน ระบบการจัดการน้ํา

ของกรมชลประทาน แต ปภ.ยังตองกรอกขอมูล ควรมีการบูรณาการระหวาง

หนวยงาน ปภ.มี App จํานวนมากแตใชประโยชนไมได 

- ขอเสนอแนะ  ควรมีการสะสางกรณีมีชื่อแตเอาไปชวยที่อ่ืน โดยเฉพาะชวยงานกรม ทําให

บุคลากรปฏิบัติงานในจังหวัดเหลือนอยลง ทั้งที่พ้ืนท่ีเปนตัวสรางผลผลิต และที่มี

อยูในจังหวัดไมอาจพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้นไดมากนัก เพราะไมมีการสราง 

ความเปนมืออาชีพข้ึนมาทดแทน และถามีความเปนมืออาชีพจะถูกเอาไปใชในกรม 

แตภัยเกิดขึ้นในตางจังหวัด 

 หาก ปภ. จะใหคนไปชวยราชการ โดยเอาคนจาก ปภ.จังหวัด ควรกําหนดวาเอาไป

ไมเกิน 20 เปอรเซ็นตไดหรือไม ถาต่ํากวา 80 เปอรเซน็ต อยาสั่งวาชวยราชการได

หรอืไม เพราะภัยเหลานี้บางครั้งมาอยางรวดเร็ว 

 การโยกยายคนใน ปภ.จังหวัด มีความถ่ีคอนขางสูง ในขณะบริบทแตละทองท่ี 

ซึ่งไมเหมือนกัน ความเชี่ยวชาญแตละพ้ืนที่ตางกัน ควรกําหนดระยะเวลา 

ในการอยูที่จังหวัดสัก 2 ป หากไมมีเหตุอะไร เพ่ือสั่งสมประสบการณเพราะ ปภ. 

เปนวิชาชีพ 

 ควรมีการทําระบบรวมขอมูลจากหลายฐานขอมูล 

 ควรมีขอมูลทางเดียวและสัมผัสกับทุกฝายได จะรูทันทีวาสถานการณชวงนั้น 

มีภัยอะไร เสี่ยงที่จะดําเนินการอะไร เพราะบริบทของแตละพื้นท่ีตางกัน 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน  หลายจังหวัดจัดสรรเงินทดรองราชการที่ใหอํานาจผูวาฯ จัดสรรใหกับนายอําเภอ 
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- ปญหาและ

ขอจํากัด 

บุคลากร 

 ปรมิาณงานของ ปภ. มีจํานวนมาก แตไมมีการเพ่ิมคน 

 ชองวางในการปฏิบัติระหวางพ้ืนที่ เกิดจากกําลังพลนอย 

 ความเชี่ยวชาญตองไปฝากไวกับปลัดปองกัน ซึ่งมีภารกิจจํานวนมาก 

 ความรูความสามารถของบุคลากร 

 บุคลากรของกรมเองก็ยังขาดความรู กฎหมาย โดยเฉพาะระเบียบกฎหมาย 

ที่มีการปรับปรุงแกไขหรือมีฉบับใหมขึ้น ยังไมมีการอบรมใหความรูในสิ่งเหลาน้ี 

ตองอาศัยการทํางานแบบเดิมไปกอน 

งบประมาณ 

 หลายจังหวัดไมกลาใชเงินปองกันยับยั้ง 

วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

 เครื่องไมเครื่องมือไมเต็มที่ อยูที่ศูนย ปภ.เขต 

- ขอเสนอแนะ  ควรใหอัตรากําลัง นิติกร ของสํานักงาน ปภ.จังหวัดเพ่ือจะไดฝกนิติกรใหดวย  

ทั้งระเบียบกฎหมาย สตง. จะอาศัยเพียงนิติกรของจังหวัดอยางเดียวไมได 

 นิติกรท่ีจะใหมี ไมเพียงทํางานเชิงกฎหมาย แตตองทํางานเชิงรุกดวย ใหความรูกับ

นายอําเภอ ทองถ่ิน ในเร่ืองกฎหมายตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาการโตแยงกับ สตง. 

การรูขอกฎหมายที่ยังขาดคนรูและเขาใจอีกมาก แมกระทั่งผูวาฯ ก็ยังกลัวกฎหมาย 

ปภ. หรือต้ังไวท่ีศูนย ปภ. เขต 18 อัตรา จะชวยแบงเบาภาระของกรมไปไดมาก 

(4) การประสานงานในระดับพ้ืนที่ 

- สภาพปจจุบัน  ฝายสงเคราะหทําหนาที่บรรเทางาน ปภ. ประสานกับปลัดอําเภอทุกอําเภอ  

ขอความอนุเคราะห และไดรับความรวมมือ 

 ฝายสงเคราะหประสานกับปลัดอําเภอตั้งแตเร่ิมเกิดภัย ขอขอมูลรายงานเหตุดวน

เพื่อจะทําการประกาศภัย 

 การประสานกับหนวยงานในพ้ืนท่ีอาศัยความสัมพันธสวนตัวเขามาชวย โดยเฉพาะ

เมื่อตองพึ่งพาระหวางกันเมื่อจําเปนชวยเหลือเรงดวนกอนที่หนังสือจะตามมา 

 ปภ.จังหวัดตองการขอมูลเพ่ือเตรียมการจะรับมือเยียวยาวตาง ๆ ตองถามอําเภอ 

ในทุกคร้ัง ซึ่งอําเภอไมไดรวบรวมขอมูลท่ีจะมาบริหารจัดการได 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 งาน ปภ. อยูที่อําเภอเปนจํานวนมาก บางขอมูลขอไปก็ตองมีการตามงาน  

ซึ่งภารกิจของอําเภอก็มีมาก 

 ถาอําเภอรายงานผิดพลาดก็ตองใหแกกลับมาใหม กวาที่ชาวบานจะไดรับ 

การชวยเหลือจึงย่ิงลาชาไปอีก 
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 กฎหมายมีชองวางมาก ไมวาจะเปนการเชื่อมตอระหวางอําเภอกับทองถ่ิน อําเภอ

จะสั่งทองถิ่นก็ยาก ปภ.จะแจงเร่ืองไปที่อําเภอก็ตองผานผูวาฯ แตละสวนมีชองวาง 

 เมื่อเกิดภัยจะมีการประชุม ก.ช.ภ.อ. สวนใหญแลวทางจังหวัดจะไมคอยไดเขารวม

ประชุม แมวาทางอําเภอจะเชิญหนังสือมา แตอัตรากําลังและภารกิจไมสามารถ 

ไปเขารวมประชุมดวย 

 การลงไปใหขอมูลของกรม เกิดชองวางระหวางอําเภอ มีการลงไปทําในชุมชน 

เพียงแตชุมชนจะตระหนักก็ตอเม่ือเกิดภัยแลว โดยอาศัยทองถิ่นดวย 

กลุมเปาหมายแตละรุน 3 หมูบานในตําบลน้ัน แตไมครอบคลุม ตองคอย ๆ ทํา 

ชาวบานเม่ือไดเบ้ียเลี้ยงก็กลับบาน ชาวบานจะใหความสําคัญเร่ืองการฝกซอม 

เมื่อเกิดภัยมาแลว 

 เกิดชองวางในการประสานระหวางอําเภอกับพื้นที่ที่มีเครื่องไมเคร่ืองมืออยู  

เพราะคนปฏิบตัิงานเปนปลัดอําเภอ ไมใชคน ปภ. ที่เขาใจงาน แมกระทั่งการคุยงาน

กับงานปองกันฯ ของทองถิ่น เกิดชองวางอยู 

 ไมมีบริบทการซักซอมอยางชัดเจนและบอยครั้ง ตองรอทางการสั่งลงไป 

จึงจะดําเนินการ 

 หอเตือนภัยมีในพื้นที่ แตไมมีบริบทวาจะซักซอมเตือนภัยอะไร  

 ฝกอบรมใหกับชุมชนแลว ก็คือจบ ไมมีความตอเน่ือง เม่ืองบประมาณมาก็ทําใหม 

จะวนเวียนอยูแบบน้ี 

- ขอเสนอแนะ  การลดชองวางระหวางจังหวัดกับทองถ่ิน ควรมีการกํากับดูแล สนับสนนุ ใหความรู 

 ภัยของจังหวัดสกลนครมีอะไรบาง ควรมีการซักซอมเปนรายเดือน มีบริบทท่ีชัดเจน 

และการซอมตองมีงบประมาณ 

 ควรทําใหอําเภอและทองถิ่นมามีสวนรวมในการฝกซอม โดยการใชหอเตือนภัย 

และตองไปหนักเกินไป 

 ขอมูลในการเตรียมการตาง ๆ ควรมีหนวยเจาภาพที่จะรวบรวมขอมูล 
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4.4.4.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง  

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ไมมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายตองอาศัยอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการอําเภอ 

- ขอเสนอแนะ  ถามีความรูในเร่ืองตาง ๆ สามารถไปชวยเหลือทองถ่ินในการอบรมใหความรูได 

เชน เร่ือง CBDRM รวมถึงการฝกซอมแผน แตใหทองถ่ินเปนผูเขียนโครงการและ

จัดทํางบประมาณ  

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

บุคลากร 

 ผูวาฯ ไมสามารถใหความดีความชอบได เพราะไมอยูกับผูวาฯ 

งบประมาณ 

 งบประมาณไมมี ตองอาศัย ปภ.จังหวัด โดยเฉพาะงบเชิงปองกันยับย้ังภายใต

อํานาจของผูวาฯ 

- ขอเสนอแนะ  ควรใหคนตรงกับตําแหนง 

 

(4) การประสานงานในระดับพ้ืนที่ 

- สภาพปจจุบัน N/A 
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- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

 

 

4.4.4.3 ขอเสนอแนะในการสรางกลไกบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) การจัดตั้งเปน ปภ. อําเภอ 

- รูปแบบ  ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา นายอําเภอในเร่ืองกฎระเบียบ งบประมาณที่จําเปนสําหรับ

การใชในดานสาธารณภัย 

 ปภ.อําเภอจะเปนศูนยกลางเขามาชวยวางแผนขอมูลกลไกเกี่ยวกับการประสานตาง ๆ 

ทํางานควบคูไปกับอําเภอ การเชื่อมขอมูลในหลายมิติจะแนนมากขึ้น และการบริหาร

จัดการพ้ืนที่จะเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว 

 ทําหนาที่ผลักดันขับเคลื่อนท้ังกองอํานวยการฯ ระดับอําเภอและทองถิ่น 

 เลขาฯ ก.ช.ภ.อ. ตองเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสาธารณภัย 

 เหมือนกับหนวยงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไปกํากับดูแลสั่งการ 

ใหทองถ่ินดําเนินการเร่ืองการพัฒนา 

 ไมไดเปนหนวยปฏิบัติการลงพ้ืนท่ี เปนการกํากับใหทองถิ่นทําภารกิจ 

 การบริหารจัดการขอมูล 

 บุคลากรที่จะลงไปชวยในพ้ืนท่ีตองมีความรูดานกฎหมาย มีความรูความสามารถ  

มีความเขาใจเร่ืองการบริหารจัดการภัยเบ้ืองตน กอนไปตองมีการอบรม รวมมือ 

เก็บขอมูล ชวยปลัดอําเภอได และตองพรอมเสมอ เพราะภัยเกิดไมแนนอน  

ขอมลูตองมีพรอมอยูมือท่ีสามารถใหขอมูลไดทันที แนะนําไดและพรอมท่ีจะทําเองได 

 เทคโนโลยีนํามาใชประโยชนดานสาธารณภัย คนลงไปตองเก็บขอมูลไดเร็ว 

 ทําหนาที่ดึงทรัพยากรเขามาชวยพื้นที่ท่ีประสบภัย 

 ภารกิจเก่ียวกับภัยตองมีคนประจําอยูในพื้นท่ี แมจะน้ําทวมเหมือนกันแตลักษณะภัย

แตกตางกันไปตามพ้ืนที่ 

 บูรณาการการทํางานในพ้ืนที่ เชนกับมูลนิธิ ทองถ่ิน มีการซอมแผนรวมกัน 

 ชวยประสานระหวางจังหวัดกับทองถ่ิน มีการซอมแผน จัดกิจกรรมรวมกัน 
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 ถาคนที่มาอยู ปภ.อําเภอมีลักษณะทํางานเชิงรุก ก็จะเปนประโยชน ระเบียบแมน 

พ้ืนท่ีชัด การประสานงานขัด มีความรูเร่ืองกฎหมาย 

 รูคน รูงาน รูพ้ืนท่ี 

 ภารกิจหนาที่ เชน ใกลถึงหนาหนาว ตองไปบริหารจัดการพ้ืนท่ีภัยแลง พ้ืนท่ีไฟปา 

ในขณะที่หนาหนาว มีพ้ืนที่ที่เกิดภัยหนาว ทางทองถ่ินตองประสานอําเภอเก่ียวกับ

สํารวจพ้ืนท่ีบางทีหนาวจัด โดยปกติทางอําเภอประสานกับกํานันผูใหญบานสํารวจอยูแลว 

เนื่องจากความเสียหาย เชน เปนหนาที่มีการปลูกมะเขือเทศ เม่ือหนาวจัด มะเขือเทศ

ไดรับผลกระทบ ทางอําเภอตองประสานเกษตร โดย ปภ.จะไดรับขอมูลจากทางอําเภอ 

เม่ือหนาฝน ปลัดอําเภอทุกคนตองทําหนาที่ดานอุตุฯ เพ่ือจะสงขอมูลให ปภ.จังหวัด 

เพ่ือใหรูความเคลื่อนไหวตาง ๆ 

 หากบุคลากรไมไดทุกอําเภอ ใหมีลักษณะเปนกลุมอําเภอ เหมือนกับ ประมงอําเภอ 

เชน กลุมอําเภอที่เปนตนน้ําถึงปลายน้ํา จะไดรูสาเหตุรวมกัน ตนน้ําผานอําเภอไหน 

ก็อยูกลุมเดียวกัน จะไดประสานระหวางกัน การแจงเตือน การแกปญหาจะไดสัมพันธกัน 

 ถามี ปภ.อําเภอ จะตองแกระเบียบเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย จะมี 

ปภ.อําเภอเปนฝายเลขานุการแทนที่จะเปนปลัดฝายความมั่นคงซึ่งมีภารกิจมากอยูแลว 

 กรณีอําเภอที่มีปลัดเพียงคนเดียวซ่ึงตองรบัผิดชอบทุกอยาง ขาดคนชวยทั้งการประชุม 

ก.ช.ภ.อ. ระเบียบกฎหมาย การตองปรับแกไขขอมูลหลายครั้งเน่ืองจากขอมูล 

ยังไมถูกตองตามความตองการของ ปภ. การมี ปภ.อําเภอจะชวยแบงเบาภาระสวนนี้

ของปลัดอําเภอได เพ่ือมาชวยประสานและชวยปลัดอําเภอเฉพาะดานสาธารณภัย 

และอําเภอขนาดเล็กอาจไมมีใครอยากมาอยู หากจําเปนจริงอาจมีการทดลองงาน 1 ป 

เพื่อใหมีบุคลากรมาอยูพื้นที่มากกวาเลือกอยูในอําเภอขนาดใหญ 

 จะตองสั่งผูบริหารทองถิ่นได 

 ชวยใหทองถิ่นเขาใจงานปองกันฯ ไดมากขึ้น 

- ขอจํากัด N/A 

 

- ความเปน 

ไปได 

ควรมี ปภ.อําเภอ 

 เมื่อนายอําเภอตองการคําปรึกษาหารือเฉพาะดานสาธารณภัย ยังขาดบุคลากรที่มี

ความรูความเชี่ยวชาญดังกลาว หากมีมาประจําอําเภอจะชวยนายอําเภอไดแกไข

ปญหาภัยไดทันทวงที และมีความพรอมกอนเกิดเหตุ ท้ังบุคลากรและเคร่ืองมือ 

 ท้ัง 11 อําเภอในจังหวัดสกลนครมีการคยุกันเม่ือเกิดปญหาน้ําทวมแลว 
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ขาดการประสานงาน สิ่งท่ีขาดตัวหลักอยาง ปภ.อําเภอ ในการเปนศูนยกลาง

ประสานงานระหวางอําเภอกับทองถิ่น อีกทั้งอําเภอมีงานหลายหนาโดยเฉพาะ 

ปลัดอําเภอฝายความมั่นคง การจัดทําขอมูล ณ ปจจุบันก็ไมสามารถทําไดทัน  

เก่ียวกับสภาพปญหาการเกิดภัย 

 หากมี ปภ. โดยตรงจะไดเชื่อมโยงกับปองกันของแตละทองถ่ิน มีงานจะไดขับเคลื่อน

ตรงนี้ไดเลยในเร่ืองภัยตาง ๆ 

 มี ปภ.อําเภอ ดีกวาไปฝากงานไวท่ีปลัดฝายความมั่นคง 

 อยากใหมี ปภ.อําเภอ มากกวามี ปภ.สาขา 

 อาจแบงเปนกลุมอําเภอ เชน โซนน้ําทวม แตงานจะเดินไดดีควรมี ปภ.อําเภอ ทุกอําเภอ 

 หากมี ปภ.อําเภอ ตั้งเฉพาะอําเภอขนาดใหญ เชน อ.เมือง อ.โพนนาแกว อาจเปน 

ปภ.สาขา ที่จะรวมกัน อยางนอยไดมีหนวยงานที่จะลงขับเคลื่อนในพ้ืนที่ดวยกัน 

 หากไมสามารถจัดตั้งไดทุกอําเภอ ควรเอาภัยแตละอําเภอมาพิจารณา โดยเฉพาะ

อําเภอท่ีมีภัยเกิดขึ้นทุกปหรือทําใหเกิดการเสียชีวิตจํานวนมาก แผนดินไหว นํ้าทวม 

ดินโคลนถลม นําขอมูลยอนหลัง 5-10 ปและใหน้ําหนักอําเภอนั้น จัดลําดับความสําคัญ 

 ตองดูมิติเชิงพ้ืนที่ไมวาจะเล็กหรือใหญ ดูสภาพภัยวาเกิดข้ึนมากนอยแคไหน ควรนํา

สถานการณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ไปวิเคราะหวาจะมี ปภ.อําเภอ หรือไมมีในพื้นที่ไหน 

เชน อ.โพนนาแกว เปนอําเภอขนาดเล็ก แตประสบภัยขนาดใหญซ้ําซาก 

 ควรใชเกณฑภัยมากกวาระยะพื้นที่หางไกล เพราะบางพ้ืนท่ีหางไกลแตไมไดประสบภัย 

ไมควร/ไมสามารถมี ปภ.อําเภอ 

 ไมจําเปนตองเปน ปภ. อําเภอ แตให ปภ.จังหวัด จางคนไปอยูในพ้ืนที่ เหมือนงาน 

ดานยาเสพติดตัดเงินทุกดาน เหลือจางคนอยางเดยีว โดยใหเงินเดือนท่ีเหมาะสม  

และมีการประเมินทุกป โดยฝายปกครองมอบหมายงานให ใหมีลักษณะคลาย ป.ป.ส. 

จางลูกจาง และตองบันทึกขอมูลมีสถิติ จะสามารถบริหารจัดการขอมูลไดทั้งหมด  

อาจเปนเลขาฯ ของปลัดอําเภอ เพ่ือไดการทําขอมูลที่ถูกตองในการจัดเตรียมขอมูล

เพื่อประชุมเก่ียวกับสาธารณภัยตาง ๆ อีกทั้งนายอําเภอ ปลัดอําเภอมีการโยกยายบอย 

การมี ปภ. อยูเปนจุดหลักในอําเภอจะทําใหอยูกับสภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

(2) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด 

- รูปแบบ N/A 

 

- ขอจํากัด N/A 
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- ความเปน 

ไปได 

N/A 

(3) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด สาขา 

- รูปแบบ  ควรขยายสาขา แตตองมีกําลังพลและเคร่ืองมือเคร่ืองจักรไปดวย โดยเฉพาะ 

งานฉุกเฉินตองใชสิ่งเหลานี้และภัยไมไดเกิดบอย 

 ควรแบงจังหวัดสกลนครออกเปน 2 โซน โซนหนึ่งเปนเสนยาวไปถึงจังหวัดอุดรธานี 

ตั้งแต อ.พรรณานิคม อ.พังโคน อ.วาริชภูมิ อ.นิคมน้ําอูม อ.กุดบาก อ.สองดาว อ.บานมวง 

อ.เจริญศิลป อ.คาํตากลา จะเปนกลุมเดียวกัน การติดตอประสานงาน การเดินทาง 

 เขาจังหวัดจะไกล ถามี ปภ.สาขา 1 แหง อาจเปน อ.พังโคน สวนเขตโซนทาง อ.เมือง 

ให อ.เมือง เปนหลัก จะมีรอบ ๆ ประมาณ 6-7 อําเภอ 

 ไมควรมีมาก อาจแบงเปน cluster เชน จังหวัดสกลนครมี 3 สาขา ใน 18 อําเภอ 

แบง cluster ละ 6 อําเภอ และตั้งอําเภอนั้นเปนศูนยบัญชาการสาขาขึ้นกับ 

สวนจังหวัด หากตั้ง ปภ.อําเภอ ไมได 

 การแบงพื้นที่รับผิดชอบอําเภอไมควรมาก ควรใกลเคียงกันในแตละจังหวัดที่มี ปภ.สาขา 

 การคํานึงถึงเสนทางการเดินทางขึ้นเขากับพ้ืนราบในการไปแตละอําเภอ 

 ถาจํากัดดวยนโยบายกําลังคน อาจเปน 3-4 อําเภอ 

 ท่ีสําคัญตองมีคนชวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดจริง 

- ขอจํากัด N/A 

 

- ความเปน 

ไปได 

N/A 

(4) อื่น ๆ 

- สาธารณภัย 

ในแตละพ้ืนที่

และ

กระบวนการ

ทํางาน 

 จังหวัดสกลนครมีภัยที่เกิดขึ้นอยูในระดับ 2 ผูวาฯ สามารถสั่งใชหรืออํานวยการ 

บริหารจัดการไดในระดับ 2 ตามแผน ปภ. ชาติ แตถาเปนระดับ 3 ศนูย ปภ.เขต 

เปนศูนยบัญชาการสวนหนาทันทีข้ึนตรงกับสวนกลาง ดูวาในพื้นที่ 3-4 จังหวัดที่เกิดภัย 

ระดมคนทุกอยางใครจะเขามาตองมาท่ีศูนย ปภ. เขตกอน แลวจึงคอยไปจังหวัด 

 สถานการณหนักคือ จากทวมอําเภอเมืองจะไปทวมที่ อ.พังโคน อ.อากาศอํานวย  

อ.วานรนิวาส อ.สวางแดนดิน ตองบริหารจัดการทรัพยากรที่มี ณ ตอนนั้นกระจาย 

ไปที่อําเภอที่มีความรุนแรง การดําเนินการตรงนั้นควรเปน ปภ. ในการบริหารจัดการ

หรือจัดสรรทรัพยากรท่ีมี แตผูวาฯ ในฐานะผูอํานวยการเล็งเห็นแลววาควรจะใช
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หนวยงานใด นั่นคอื ปลัดจังหวัด เพราะสามารถรูขอมูลในพื้นท่ีไดรวดเร็ว ซึ่งมาจาก

กํานันผูใหญบานในพื้นที่ และประสานกับทางอําเภอวาจะไปชวยอําเภอไหนกอน 

 แผนการจัดการน้ําทวม 1) ชวยเหลือประชาชนกอน 2) เมื่อน้ํานิ่ง บริหารจัดการ 

ใหนําน้ําออกใหเร็วที่สุด 3) การแกไขเยียวยา 

 จังหวัดเปดศูนยบัญชาการตั้งแตน้ํายังไมทวม ประมาณ 1 เดือน ชวงท่ีน้ํากําลังจะมา 

มีการวิเคราะหทางอุตุนิยมวิทยาแลว ปนี้ผูวาฯ เปดศูนยบัญชาการเปนเดือน 

และมีการขับเคลื่อน มีฝายความม่ันคงไปต้ังศนูยอํานวยการ ตั้งโซนในเขตอําเภอ 

ชุมชนเปน 3 โซน และจัดบุคลากรหนวยงานตาง ๆ รับผิดชอบประจําโซน และบริหาร

จัดการในโซนกอนน้ําทวม ลงพ้ืนที่ตั้งเตนท ทําทุกสิ่งทุกอยางตั้งแตการประชาสัมพันธ 

การเตรียมพรอมใหความชวยเหลือ เอารถไปจอด นําสรรพกําลังทุกอยางไปไวท่ี 

Zoning นํ้ามาเมื่อไรทันแนนอน มีความพรอมมากขึ้น 

 การบริหารจัดการน้ําทวม หนวยนั้นจะตองมีขอมูล ปญหา สภาพน้ํา 

 น้ําทวม พ.ศ. 2560 มีการแจงเตือนภัย ผูวาฯ มีคําสั่งลงไป ปลัดก็มีการแจงเตือน 

คนในชุมชน แตสิ่งสําคัญคือคนในชุมชนไมตระหนัก ถาแจงท้ังนายอําเภอ ปลัดอําเภอ 

ทองถิ่น กํานันผูใหญบาน คือตองทุกหนวยมาแจง ชาวบานจึงจะตระหนัก เพราะคนไทย

ยังหวงทรัพยสมบัติของตนเอง ในขณะท่ีประเทศญี่ปุนแคกระเปาใบเดียว เพราะรูวา

จะทําอยางไร เนื่องจากมีการซกัซอมตลอด 

 พ้ืนที่ตําบลพังโคน สิงหาคม – กันยายน 2560 ประสบภัยน้ําทวม ระบายน้ําไมทัน ฝนตก 

3 วัน 3 คืน อยางเหตุการณน้ีไมเคยเจอมากอน เคยเจอเม่ือ พ.ศ. 2541 แตไมหนัก

ขนาดน้ี ตอนนั้นความชวยเหลือยังไมทันสมัย แตปที่ผานมาชวยเหลือตาง ๆ จากหลาย

หนวยงานทั้งภาครฐั ภาคเอกชน เขามาชวยเหลือมากมาย น้ําท่ีอยูเหนือของ อ.พังโคน

ไหลลงมา ลําน้ําตาง ๆ ตันไปหมด ไมมีทางเลือก คอกปศุสัตวตาง ๆ เดือดรอนไปหมด 

แตยังดีไมมีคนเสียชีวิต ที่จริงแลวพังโคนอยูที่สูง ทั้งที่การขุดลอกลําหวยก็ทํากันไดดี 

เพียงแตการระบายสูแมน้ํา ระบายไมทัน การชวยเหลือเปนไปไดดีเพราะมีหลาย

หนวยงานเขามา แตที่ยังบกพรองคือจิตอาสา ตองอาศัยกํานันผูใหญบาน เทศบาล  

จิตอาสาตาง ๆ มาชวยกัน แตก็ยังไมรวดเร็วเทาที่ควร ของใหมายังเหลือจํานวนมาก 

แมกระทั่งน้ําแหงแลว ของก็เหลืออีกมาก 

 การแจงเตือน มีทราบขาวจากกรมอุตุนิยมวิทยา มีหนังสือแจงเตือนจากทางอําเภอ 

ทองถ่ิน แจงเตือนยังพ่ีนองประชาชน แตไมคาดวาจะหนักหนาขนาดไหน เพราะพายุ

ไปแลวและยอนกลับมาอีกคร้ัง 

 จากคําบอกเลาของผูประสบภัย มีการเตอืนภัยวาจะมีพายุเซินกาผานทางทีวี กอนที่ 
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ฝนจะตก ชาวบานไมไดต่ืนกลัวหรือตื่นตระหนก เพราะอาศัยอยูกับนํ้าหนองหารกันอยูแลว 

และคิดวาเปนภัยธรรมดามาแลวก็ไป ชวงนํ้าเร่ิมทวมจะมีรถของเทศบาลตําบลเหลาปอแดง

บอกวาใหเชื่อขาวประกาศเฉพาะจากเทศบาล เพราะมีขาวลือวาเขื่อนจะแตก 

สวนมากพ้ืนที่เสียหายเปนพื้นที่การเกษตร เชน ชวง 1 ทุม ยังขนหมูออกมาได แตอีก 

30 นาทีถัดมา รถเขาไปไมไดแลว ตองปลอยใหลอยคอ สวนเงนิชวยเหลือไมสามารถ

แจงไปที่ไหนได เพราะกํานันบอกวาไมมีบานเลขที่ แตเรื่องการเกษตรมีหนวยงานของ

เกษตรมาเยียวยาแลวใหไรละ 1,100 บาท 

 ตําบลพังโคน จะมีท้ังเทศบาลและกํานันผูใหญบานมารวมกันสํารวจหลังน้ําทวมพ้ืนที่ 

รวมกันชวยเหลือ 

 เม่ือเกินพ้ืนท่ีขามอําเภอ จะมีหนวยราชการตาง ๆ ประชุมทุกเดือนจะรูจักกัน 

 ความชวยเหลือหนวยงานรอบขางมีมามาก ทั้งเอกชน รัฐ หลักคือ หนวยงานของ ปภ. 

ใหการสนับสนุนมาก หลังจากนั้นคือการสาํรวจความเสียหายในนาขาวเปนหนาท่ีของ

เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ ลงมาสํารวจอีกทีหนึ่ง ความเสียหายของบานเรือนเปน

หนวยงานของทองท่ีชวยเหลือไดบาง แตจะเบิกจายไดไมมาก รับเรื่องไว สงเอกสาร 

สงเร่ืองให ปภ.จังหวัด พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 เรื่องฟาผา แตเดิมจะไดรบัการชวยเหลือ แตปจจุบันทําไมได 

 เรื่องอัคคีภัย เวลาเกิด เกิดทีละหลัง ที่ไมสามารถชวยได 

ขอเสนอแนะ 

 กรณี 7 วันอันตราย ควรมีการตั้งข้ึนมากอนเพื่อซอมใหญ เพราะจะเอาไมอยู โดยอาจ

ทําเปนผลัดเม่ือดูสถิติชวงท่ีเกิดเหตุบอยครั้ง เพ่ือท่ีจะไดไมจําเปนตองอยูท้ังคืน ทดลอง

ดูวายังขาดเหลืออะไร ตองลดความเร็วลงใหได ถาบอกวาความเร็วคือตัวตนเหตุ 

 ตัวอยางที่มีใหเห็นกรณีเรือลมที่จังหวัดภูเก็ต จําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญอยูในพ้ืนที่ 

 กรณีภัยหนาว ไมสามารถชวยประชาชนได เพราะกําหนดอุณหภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส 

ตองมากกวา 3 วัน และตอง 7 องศาเซลเซียสทั้งวัน ควรแกเกณฑดังกลาว 

 การเตือนภัยและการประชาสัมพันธมีความสําคัญที่สุด การทํางานเชิงรุกจริง 

คือการเขาถึงพ้ืนที่ นํากําลังคนจัดตั้งเปนศูนยในชุมชน 1) เตือนภัย 2) เฝาระวัง  

3) ตรวจตรา 4) สํารวจ ถานํ้าทวมจริงจะตองใหชาวบานรูกอน 3 ชั่วโมง มีการวิเคราะห

ระดับน้ําใหไดลวงหนาอยางนอย 3 ชั่วโมง เพราะมีอาจารยของกรมชลประทานสอนวา

ระดับน้ําเทาไหนจะเพิ่มปริมาณเทาใด มีการสอนแลววาภายใน 3 ชั่วโมง อพยพทัน  

ไมเหมือน พ.ศ. 2560 เปนขอมูลเชิงวิชาการเอามาสอดรับกับการเตือนภัยของประชาชน 
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 ความวิตกกังวลของชาวบานท่ีกลัวจะเกิดนํ้าทวมอยางปที่ผานมา และการปลอยขาวลือ 

และขอมูลผิดเพ้ียนที่โจมตีหนวยราชการเปนจํานวนมาก ควรมีการรวมกลุมหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของเปนทีมงาน (ปภ. ประชาสัมพันธจังหวัด ชลประทาน) เพ่ือจัดทําขอมูล

เอกสารเผยแพรขอเท็จจริงแกชาวบาน เปนขาวทางการที่สื่อสารกับประชาชน 

 ควรมีระบบการบริหารจัดการสื่อ เขามาในระบบการจัดการสาธารณภัยดวย สื่อสาร 

ไปแนวทางเดียวกันหมด เพ่ือลดความวิตกกังวลของประชาชน 

 หลังการประชุมกับผูวาฯ ไมเกิน 1 ชั่วโมง หลังจากที่ผูวาฯ มีขอสั่งการใดไปแลว  

ในที่ประชุมออกมาสื่อถึงพี่นองประชาชนไดทันที 

- ศูนย ปภ.เขต  จังหวัดสกลนคร เปนท่ีตั้งของศูนย ปภ.เขต จึงมีเครื่องไมเครื่องมืออยูในพ้ืนท่ี 

 ศูนย ปภ. เขต 7 สกลนคร มีภารกิจสนับสนุน 3 จังหวัดที่รับผิดชอบคือ สกลนคร 

มุกดาหาร และนครพนม 

 เมื่อเกิดน้ําทวมใหญของจังหวัดสกลนคร ศูนย ปภ.เขต ไดรับความรวมมือจากอําเภอ

มากที่สุด 

 ศูนย ปภ.เขต ไมไดอยูภายใตผูวาฯ แตบางคร้ังตองไปนั่งเปนตัวแทนสวนราชการ

ประชุมระดับจังหวัด และหากประชุมพรอมกันไมสามารถไปได 

 กรมไมมีผูตรวจราชการ ปจจุบันก็ใช ผอ.ศูนย ปภ.เขต ไปตรวจ 

ขอเสนอแนะ 

 ควรปรับผูตรวจราชการ มาเปน ผอ.ศูนย ปภ.เขต สามารถรับหนาท่ีตอง 2 อยาง 

ในการตรวจติดตามเพ่ือปอนขอมูลสะทอนกลับและชี้เปาไปใหกรม และทําหนาที่เปน 

ผอ.ศูนย ปภ.เขต จะชวยลดอัตราและงบประมาณมาใชจางคนบางสวนเพ่ิมได  

และทั้งสองตําแหนงเปนอํานาจของอธิบดี ทําหนาที่ทั้งคิดในเชิงวิเคราะห งานแผน 

งานโครงการของผูตรวจราชการกรมใหมาอยูที่ศูนย ปภ. เขต โดยทําให ศูนย ปภ.เขต

เปนหนวยสนับสนุนและคิดวิเคราะหในงานเชิงปองกัน เชิงรุก และเชิงการแกไขปญหา 

ซึ่ง ผอ.ศูนย ปภ.เขต ควรยืนอยูขาง ปภ.จังหวัด มิใชอธิบดี 

 ควรมีการทําเปน Mobile Unit ขามจังหวัดเม่ือเกิดภัย แตการขามจังหวัดเปนอํานาจ

ของอธิบดี เชน ให ผอ.เขตเปนผูสงสัญญาณวาพื้นท่ีไหนนํ้าทวมหนัก คนที่มีอยูทําไมไหว 

จังหวัดนครพนม อุดรธานี ไมโดนนํ้าทวม ผอ.ศูนย ปภ.เขตสั่งคนของอุดรธานีใหมาชวย

ในพื้นที่ 1 เดือนไดหรือไม เปลืองเฉพาะคาใชจายเดินทางมาราชการ หากภัยไมจบ

ภายใน 1 เดือน ก็สั่งตอ ใชอํานาจอธิบดีโดยใช ผอ.ศูนย ปภ.เขตเปนคนวินิจฉัย 

เครื่องจักรเคลื่อนได คนก็ตองเคล่ือนขามจังหวัดได ใชอํานาจผูวาฯ ไมได ตองใช

อํานาจอธิบดี 
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 กรณีการแบงพ้ืนที่ศูนย ปภ.เขตรับผิดชอบจังหวัดในภูมิภาคที่แตกตาง เชน เขต 9 

พิษณุโลก มีกําแพงเพชร ตาก ในขณะที่พิจิตรอยูใกลพิษณุโลก ใหกําแพงเพชร

รับผิดชอบ ใชเขตตรวจราชการของสํานักนายกฯ ไมไดแบงใกลไกลความเหมาะสม 

และ ปภ.สาขา จังหวัดกาฬสินธุมี อุดรธานี สกลนคร รอยเอ็ด ไมมี ซึ่งเปนจังหวัด

ขนาดใหญ กลาวคือ ควรพูดเร่ืองภัย ไมควรพูดเรื่องเขตตรวจราชการ ใครจะเขาถึง

พ้ืนท่ีไดเร็วไมวาจะเปนศูนย ปภ.เขต หรือ ปภ.สาขา ควรเอาภัยเปนที่ตั้ง การเขาถึง

ปญหา จึงไมเหมือนการแบงเขตตรวจราชการทั่วไป 

- งานดาน 

สาธารณภัย 

ในระดับอําเภอ 

 งาน ปภ. มีขนาดงานที่ใหญมาก ทั้งปมีภัยเกิดข้ึนตลอด และเกี่ยวของกับกฎหมายที่มี

ความเสี่ยงสูง ทําใหนายอําเภอบางทานไมกลาเซ็นเพราะไมมีความรูความเช่ียวชาญ

กฎหมาย บางคนไมเคยอนุมัติเงินทดรองราชการหรือมีประสบการณโดยตรงเมื่อเกิดภัย 

 ปลัดอําเภอฝายความมั่นคงเปนเลขาฯ ก.ช.ภ.อ. ปญหาเร่ืองความรูความเขาใจ

ระเบียบกฎหมายตาง ๆ จากหลากหลายหนวยงานที่ตองปฏิบัติภารกิจ สงผลตอ 

การปฏิบัติงานของปลัดอําเภอ ทั้งตองชี้แจง ขึ้นศาล 

 กองอํานวยการฯ ระดับอําเภอ กอนเกิดภัย มีงบประมาณเชิงปองกัน ยับยั้ง  

และถาประกาศภัยมีเงินทดรองราชการ โดยผูวาฯ จัดสรรลงไปให 

 อําเภอจะไดรับมอบหมายงานจาก ปภ. มาโดยตลอด เชน งานเทศกาลตาง ๆ ปใหม 

สงกรานต ทีต่องตั้งศูนยปฏิบัติการ ศูนยอํานวยการ คณะทํางานตาง ๆ เลขาฯ  

จะเปนปลัดอําเภอฝายความมั่นคงทั้งหมด 

 ขอมลูที่ใหทางอําเภอดําเนินการสํารวจ เชน รถกูภัย รถนํ้า พื้นท่ีน้ําก่ีเปอรเซ็นต  

ฝนตกมากเทาไร โดยเฉพาะหากมีการนําเสนอเปนขาวขึ้นจะตองรีบดําเนินการ  

แตก็ดวยสภาพอยูคนละกรม ภารกิจของอําเภอก็หลายดาน บุคลากรนอย 

 กรณีพ้ืนท่ีความเสียหายไมมาก หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะลงไปเก็บขอมูลเอง  

หากมีความเสียหายมาก กํานันผูใหญบานจะเปนผูสํารวจมาให ซึ่งหนวยงานเหลานี้ 

จะมีหนังสือเพ่ือใหนายอําเภอสั่งทองที่ดําเนินการจัดเก็บขอมูลให 

 อําเภอจะรับนโยบาย ขอสั่งการ งานระบบเม่ือเกิดเหตุ เกิดขอจํากัดในเรื่องบุคลากร 

เพราะเคร่ืองมือแตละประเภทไมเหมือนกัน 

 อัตรากําลังไมสอดคลองกับ พ.ร.บ. ปองกันฯ เชน ผูอํานวยการทองถ่ินคือ ผูบริหาร

ทองถ่ินมีเจาหนาที่ปองกันฯ ในทุกตําบล แตระดับอําเภอ ผูอํานวยการอําเภอไมมี

ลูกนอง มีแตปลัดอําเภอ ทั้งท่ี พ.ร.บ. ปองกันฯ กําหนดไว อาจจัดคนไปลง อาจจาง

พนักงานราชการไวกอนในทุกอําเภอก็ได เพ่ือทํางานดานสาธารณภัยโดยเฉพาะ 
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 เวลาเกิดภัยน้ําทวมมีการสํารวจพื้นที่ทางการเกษตร หนวยงานเกษตรก็เก็บขอมูลไป 

แตเลขาฯ เปนปลัดอําเภอ หากมีตัวเลขผิดพลาดทางจังหวัดก็ตองประสานปลัดอําเภอ

ใหดําเนินการแกไข หรือขอมูลภัยแลงจะอยูที่หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก เชน เกษตร 

ปศุสัตว ประมง จะเก็บขอมูลของตนเอง คือ ไมมีคนเก็บขอมูลนี้มารวมกัน เมื่อจังหวัด

ประสานมาก็ตองหาใหม 

 น้ําทวม พ.ศ. 2560 เสียชีวิตมาก เพราะไปพาควายออกจากทุงนา น้ําพัดพา 

ปลัดอําเภอตองทํางานหนักมาในชวงน้ําทวม เพราะหลายหนวยงานเขามา  

ท้ังตองรายงานขอมูล เอาของไปแจกที่มาจากที่ตาง ๆ ในขณะที่คนจํากัด  

ไมสามารถทํางานลึกลงไปได 

 อําเภอโพนนาแกว เกิดปญหาน้ําทวมไดรับผลกระทบเปนวงกวางในพ้ืนท่ีลํานํ้าก่ํา  

ปที่ผานมาประสบภัยซ้ําซาก ปญหาเกิดจากการประสานงาน 

 อําเภอโพนนาแกว ปจจุบันมี อส. 6 นาย ใกลเกษียณ เจาหนาท่ีก็นอย จะเอาเงินลงมา

ก็ไมมีความหมายสําหรับอําเภอ อําเภออยากไดคนมาชวย 

 อําเภอเจริญศิลป มีอยู 4 คน ปจจุบันไปหนักท่ีศูนยดํารงธรรม มีการรองเรยีนตลอด 

ทําใหภารกิจมีมากข้ึน และตองจัดการเวลาในการเสนอแนวทางการแกไขปญหามาท่ี

ศูนยดํารงธรรม 

 อําเภออากาศอํานวย มีสาธารณภัยครั้งใหญคือน้ําทวม การบริหารเชิงพ้ืนที่จะขาดไป 

เพราะไมมีโครงสรางอยูระดับพ้ืนที่ตองใชกลไกของปกครอง มีกํานันผูใหญบานอยู 

 อําเภอภูพาน เปนภูเขาสูง สิ่งที่ประสบคือภัยแลง ตองรอจากขางลางชวยเหลือ  

ในระดับอําเภอ ดีกวาท่ีจะรอระดับจังหวัดลงไป จะรวดเร็วข้ึน 

 อําเภอเตางอย มีปลัดอําเภอคนเดียว ตองทําทุกภารกิจ และมีภัยทุกประเภท 

ขอเสนอแนะ 

 ใชอํานาจของผูอํานวยการอําเภอสามารถดึงทรพัยากรของทองถ่ินท่ีมีมาใชประโยชน

กับทองถิ่นที่ประสบภัยในอําเภอเดียวกันได 

- งานดาน 

สาธารณภัย 

ในระดับทองถ่ิน 

 ทองถ่ินหลายแหงไมไดเห็นดวยกับการมีกองอํานวยการฯ ระดับทองถ่ิน ทองถ่ินหลาย

แหงไมไดใหความสนใจ ทั้งที่หลายภัยสามารถปองกันไดไมใหลุกลาม ตองอาศัยอําเภอ 

 ทองถ่ินแตละแหง อุปกรณไมพรอม หรือบางคนมีความชํานาญ แตไมไดใชเคร่ืองมือ

อุปกรณเหลานี้บอย ไมมีการฝกทบทวนทําใหการใชงานไมคลอง 

 เทศบาลนครสกลนคร มีพื้นท่ีขนาดใหญ 43 ชุมชน โอกาสที่น้ําจะทวมคงเปนไปไดยาก 

เคยน้ําทวมคร้ังเปนเทศบาลเมือง ใน พ.ศ. 2517 และน้ําทวม พ.ศ. 2560 สาเหตุจาก
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พายุเซินกา มีการแจงเตือนจาก ปภ. และชลประทาน ใหขนของข้ึนที่สูงวาฝนตกน้ําทวม

ไหลหลากจะไหลเขามาในตัวเมือง แตชาวบานไมเชื่อ แมจะคอย ๆ ระบายออกไป  

แตกลับตองไปเจอน้ําที่นิ่งอยู ไมมีที่ระบายจึงย่ิงเพิ่มสูงข้ึน ๆ ไดรับการสนับสนุน

เครื่องมือจากศูนย ปภ.เขต ซึ่งเจาหนาที่ของเทศบาลมีความสามารถในการใช

เครื่องมือเปนอยางดี พรอมกับเครือขายทหาร อาสา มูลนิธิตาง ๆ ระดมเขามา

ชวยเหลือในเขตเทศบาล 

 หลังจากเกิดเหตุ เทศบาลมีงบประมาณอยูเมื่อต้ังศูนยโดยการสํารวจความเสียหาย 

สวนหนึ่งไดรับแจงจากผูประสบภัยเอง ประธานชุมชนตาง ๆ เขามาแจงท่ีเทศบาล  

มีคณะกรรมการออกตรวจสอบความเสียหาย และชดใชใหตามระเบียบ หลังจากน้ําลด

มีการขุดลอกคูคลองตาง ๆ และแขวงการทางเจาะถนนเพ่ือใหน้ําระบายไดมากขึ้น 

 ปญหาติดขัดเรื่องงบประมาณของทองถิ่น เดิมซื้อรถดับเพลิง กรมจะออกให  

70 เปอรเซ็นต ทองถิ่นออก 30 เปอรเซ็นต แตกอนเทศบาลมีเรือยาง เวลาไปซื้อ  

นาน ๆ กวาจะไดออกใชประโยชนครั้ง ใชไมไดนาน ไมเหมือนกรมจัดสรร  

อยางท่ีมีในศูนย ปภ.เขต เทศบาลจึงทําหนังสอืยืมเรือทองถิ่นจากศูนย ปภ.เขต 

โดย 1) รูจักกันเปนการสวนตัว 2) ทําหนังสือไปเพื่อยืมเดือนตอเดือน 

 เรื่องการอบรม กรม ปภ. จะมีหนังสือมาเปนประจํา มีโครงการวาปนี้มีอบรม 

หลักสูตรใดบาง จะจัดพนักงานเทศบาลที่ไมเคยฝกอบรมไดไปเรียนรู เอาคนท่ีจบครฝูก

มาแลวจะอบรมใหกับพนักงานเขาใหม พวกพนักงานจางเปนประจําทุกป มีการซอม 

อุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใชจะมีการซอมเพื่อใหเกิดความชํานาญ 

 เทศบาลลงไปใหความรูในระดับโรงเรียน มีการซอมแผนอพยพหนีไฟ รวมถึงในชุมชน 

ก็มีการใหความรู และแจกเครื่องดับเพลิงเคมีไวในชุมชน ใหมีการรับผิดชอบ หากเกิด

เหตุไฟไหม ระงับเหตุเบ้ืองตน โดยงบประมาณเทศบาล ถาเปนชุมชนขนาดใหญจะให

ประมาณ 3-4 เคร่ือง ติดตั้งเอาไว นอกจากนี้ กรมสวัสดิการฯ ไดบังคับใหสถาน

ประกอบการทุกแหงท่ีมีพนักงาน 10 คนข้ึนไปตองมีการอบรมซอมแผนหนีไฟ  

ทําเปนประจําทุกป จนทําใหเทศบาลไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน 

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ปซอน ของกรม ปภ. จึงไมคอยเกิดเหตุ 

ไฟไหม กอนจะเขาหนาหนาวจะมีการออกประกาศ มีรถแหประกาศประชาสัมพันธ 

แจกใบปลิว แจงเตือน 

 หลายปที่ผานมาเทศบาลนครสกลนครไดมีการซอมแผนไฟไหมปากับ อบต.หวยยาง  

มีการซอมแผนอัคคีภัยกับโรงพยาบาลสกลนคร มีหลายเครือขายมารวมกัน โดยมีผูวาฯ 

หนวยงานทางจังหวัดเปนผูอํานวยการในการดับเพลิง หรือการซอมแผนกับภาคเอกชน
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สถานประกอบตาง ๆ เม่ือมีบุคคลสําคัญเขามาในพ้ืนท่ี หรืออุบัติทางถนน จะมีการซอม

อยูเสมอ 

 เทศบาลตําบลธาตุนาเวง เปนเทศบาลขนาดเล็ก อยูติดชายแดนเทศบาลนคร

สกลนคร เปนพื้นที่ลุมต่ําและมีเนินสูง น้ําจะมาพื้นที่ลุมต่ําเออทวมตามถนน ติดกับ

สนามบินสกลนคร และทวมนานเกือบ 2 สัปดาห บานเรือนไมไดเสียหายนัก  

แตบานเรือนท่ีเปนไมจะผุเปอย โดยเฉพาะหมูบานจัดสรรอยูนอกสุดของหมูบาน  

เมื่อมวลน้ํามามาก กําแพงลม เสียหายมาก อยากใหเทศบาลชวย แตเทศบาลไมรูจะชวย

อยางไรเพราะเปนกําแพงบานไมใชตัวบาน ก็ตองอธิบาย มีทั้งคนที่เขาใจและไมเขาใจ 

เพราะขัดกับระเบียบ ซึ่งความเปนจริงกําแพงก็เปนสวนหนึ่งของบาน ถาไมใหหมด  

ก็ควรใหบางเพ่ือเปนกําลังใจในการซอมบาน 

 งานดานปองกันฯ ของเทศบาลตําบลธาตุนาเวง คนที่ออกปฏิบัติเปนลูกจางชั่วคราว 

จางเหมามาขับรถดับเพลิงให และสวนงานชางโยธา ที่ออกไปชวยกัน รวมถึงฝายอ่ืน 

เพราะพนักงานทั้งหมดมีประมาณ 30 คน ปองกันฯ ก็ยังไมมี 

 ถาเปนไฟไหมปา ไฟไหมหญา ก็สามารถบริหารจัดการไดภายในเขตเทศบาลตําบล 

ธาตุนาเวง แตถาไหมบานหลังใหญตองอาศัยการประสานเทศบาลขางเคียง  

ไมวาจะเปนเทศบาลนคร อบต.หวยยาง โดยจะชวยเรื่องคานํ้ามันให เปนการทํา MOU 

เขียนเช็คเขาทองถ่ินที่มาชวย 

 เทศบาลตําบลเหลาปอแดง เปนพ้ืนท่ีชุมชนริมหนองหาร เปนพ้ืนท่ีรับน้ํา สืบเน่ืองจาก

ระดับน้ําโขงมีปริมาณมาก หนองหารจะระบายนํ้าออกประตูน้ําสุรสัวดีและออกลํานํ้าก่ํา 

และมาออกหนองหาร และระบายออกแมน้ําโขง ปริมาณน้ําโขงมากอยูแลวจึงระบายออก

ไมทัน อีกทั้งปริมาณน้ําฝนของชวงพายุเซินกาไหลลงไปในพ้ืนท่ีตวัเมืองสกลนคร  

รวมไปถึงเทศบาลตําบลเหลาปอแดง มี 2-3 หมูบานท่ีน้ําทวมหนัก มีการแจงเตือน 

เฝาระวัง มีการแชรผานระบบออนไลนตาง ๆ ชาวบานความรูอาจไมทั่วถึง ผูสูงอายุ 

จะรับขาวสารไดนอย และเปนความเชื่อวาไมนาทวมแมจะแจงเตือนไปแลว  

เมื่อเห็นฝนตกแลวไมนาจะมาก แตฝนไมไดตกเฉพาะพื้นที่ มาจากเทือกเขาภูพานหรือ

ท่ีอื่น ๆ และไหลลงสูจังหวัดหนองคาย 

 เทศบาลตําบลเหลาปอแดง มี 12 หมูบาน ประสบภัยทั้งหมด สวนมากจะเปนที่นา 

เพราะเปนพื้นที่รบัน้ํา ถนนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เทศบาลไมมีเรอื 

 กํานันผูใหญบานจะสํารวจขอมูลกอนและแจงไปทางทองถ่ิน และทองถิ่นจะลงมา

ตรวจสอบอีกคร้ังเพ่ือความถูกตองในการชวยเหลือ 
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 นายกเทศมนตรีไดประสานงานกับ ปภ.จังหวัด ขอความชวยเหลือจากศูนย ปภ.เขต 

เรื่องเรือทองแบน และบุคลากรของทองถ่ินมีไมมาก ความชํานาญในการใชเรือ 

อุปกรณบางอยางจะใชเองไมได ทําใหลาชา และอาจเกิดอุบัติเหตุมากกวาเดิม  

เพราะไมมีความชํานาญในการใชอุปกรณเหลานี้ และหากเสียจะซอมอยางไร  

ตองใชบุคลากรของ ปภ. เขามาชวย โชคดีท่ีชุมชนรอบหนองหารใชเรือหางยาว  

สามารถเอาตัวรอดได 

 เทศบาลตําบลทาศิลา มีการประสานโดยตรงกับทางอําเภอและ ปภ.จังหวัด จะฝากงาน

ไวที่อําเภอ (ฝายความม่ันคง) เม่ือมีการประชุมมีปญหาเมื่อหนังสือจาก ปภ.จังหวัด 

ยังไมสงมาถึงทองถิ่น เปนแบบนี้มาหลายป จึงไดแจงกับ ปภ.จังหวัด ใหสงโดยตรงกับ

หนวยงานที่เก่ียวของในการประชุม แจงลวงหนา หนังสือคอยตามไป แตผลยัง

เหมือนเดิม อําเภอยังไมสงหนังสือ แตประสานโดยตรงกับ ปภ.จังหวัด แลว จึงเขารวม

ประชุมไดตามวันเวลาที่กําหนด 

 การเขาชวยเหลือใหกับประชาชนจะจายไดเทาที่จายไดตามระเบียบ เชน เคร่ืองมือทํากิน 

เสื้อผาเคร่ืองนุงหม บานเรือนที่เสียหาย และจะมีปศุสัตว หลังจากนั้นจะมีการตั้งศูนย

รับบริจาคเพื่อจะนําอุปกรณสิ่งของตาง ๆ ไปมอบให เน่ืองจากไดรบัของบริจาคจนเหลือ

จึงแจกจายไปนอกพื้นที่ 

 เทศบาลตําบลสวางแดนดิน ใน พ.ศ. 2560 เจอวาตภัย ใชงบประมาณเทศบาล

ประมาณ 600,000 บาท ตอมาเจอน้ําทวม แตทวมที่ตัวเมืองสกลนครกอน 

นายกเทศมนตรีจึงประสานรวบรวมกําลังไปชวย เทศบาลไมมีเรือแตมีเครือขายเรอืตกปลา 

3 ลํา นําขึ้นรถเทศบาลว่ิงเขาจังหวัด เปนการประสานงานผานเครือขาย ไมไดผาน 

ปภ.จังหวัด เนื่องจากถนนขาดตองออมและใชระยะเวลาเดินทางจากตอนเย็น 

ถึงเขาชวยไดตอนเชา และนายกเทศมนตรีไดแจงมาใหมวา เทศบาลทวมแลว หลังจาก

รายงานตัวกับผูวาฯ เสร็จก็กลับตองใชระยะเวลาครึ่งวัน เทศบาลแชน้ําประมาณ 2 วัน 

สวนใหญเปนที่การเกษตร ประมาณการความเสียหายของ อ.สวางแดนดิน 4 ลานบาท 

ใหเทศบาลจาย จายไมไดจึงรายงานจังหวัด 

 เทศบาลตําบลสวางแดนดินเปนเหมือนศูนยกลางในการประสานงาน เครือขาย และ

ของบริจาคตาง ๆ และกระจายในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีน้ําทวม 

 เทศบาลตําบลพังโคน มีครูฝกอยูที่เทศบาล ซึ่งมีทองถ่ินขางเคียงก็ขอใหไปเปน

วิทยากรรวมฝก ออกไปใหความรูกับทองถ่ินตาง ๆ และมี อ.วานรนิวาส หางไกลจาก

ตัวอําเภอจะมีการทํา MOU เพราะยังไมมีรถดับเพลิง ก็มาทํา MOU เทศบาลหากมี
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เหตุเพลิงไหม โดยจะจายคาน้ํามันใหทุกครั้ง สวนมากการออกระงับเหตุภายในเหตุ

อําเภอ เจาของพ้ืนที่จะไมคอยออก เชน คนขับรถไมมีบาง น้ํามันไมมีบาง เทศบาล 

ก็ตองออก ความเปนจริงทองถ่ินที่มีรถดับเพลิงจะตองมีเจาหนาที่ น้ําในรถตองมี 

น้ํามันในรถตองมี พรอมออกตลอดเวลา ปกติเทศบาลออกทุกครั้งท่ีมีการโทรมาขอ

ความชวยเหลือ โดยใหเจาของบานเกิดเหตุโทรไปยังพ้ืนที่กอนเพื่อใหพ้ืนที่รองขอ 

เขามาท่ีเทศบาล 

 อบต.หวยยาง สาธารณภัยที่เกิดสวนมากเปนวาตภัย และเม่ือ พ.ศ. 2560 ในหมูบาน

ไมทวม แตจะเปนถนนใหญหนาปม ปตท. ปริมาณน้ําฝนตกมาตลอด น้ําระบายไมทัน 

จะทวมเสนสกลนคร-กาฬสินธุ แตมีการเตรียมความพรอมอยูแลว โดยมีดับเพลิงกับ 

กูชีพ จะใหรถว่ิงตลอดใน 18 หมูบาน สํารวจ ถาเกิดทวมก็จะไดดําเนินการ มีการเฝาระวัง

และเตรียมพรอมตลอด ชวงที่ฝนตก มีการแจงเตือนประชาสัมพันธ มีหนังสือตาง ๆ 

 สวนหนึ่งที่ทําใหงานปองกันฯ ขับเคลื่อนยาก เนื่องจากผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้ง 

งานที่ตองเอาทุนไปแลกทุนสําคัญ แตงานปองกันฯ ไมใชงานในลักษณะดังกลาวเพราะ

ไมมีรายไดเพ่ิม 

 งานปองกันฯ ของทองถ่ินเปนเหมือนงานภารโรงในภารกิจที่คนอื่นไมทํา แตละวัน

ไดรับภารกิจที่ปลัดมอบหมายไมต่ํากวา 10 คร้ัง เชน กางเตนท เก็บโตะ ชวยเหลือ 

ขอเสนอแนะ 

 อยากใหกรมมีโครงการทองถิ่นที่อยูใกลหนองหาร อาจมีการซื้อเรือรวม รถดับเพลิง 

รถน้ํา ทองถิ่นไหนท่ีไมมี หากมีกรมเขามารวม จะไดรถที่มาจากโรงงานและมีคุณภาพ

กวาทองถิ่นซื้อเอง 100 เปอรเซ็นต 

 ใหคนของทองถ่ินที่อยูงานปองกันฯ โอนยายไปอยู ปภ. เลย เวลาประสานขอมูลคน

ตางกรมมีผลตอการใหขอมูลระหวางกัน โดยใหเจาพนักงานปองกันของทองถิ่นแตละที่

ขึ้นตรงกับกรม ปภ. เวลาของบประมาณจะงายกวาหรือไม จากท่ีทองถ่ินเคยจายให

บุคคลเหลานี้ก็ใหเปนหนาที่ของ ปภ. แทน การประสานขอมูลจะงายขึ้น 

 งานทองถิ่นใหท้ังบริการและงานในหนาที่ เชน เม่ือตองมาดับเพลิงก็ตองเขาใจบทบาท

ตั้งแตแรกที่เขามาทําหนาท่ี 

- กฎหมาย 

ระเบียบตาง ๆ 

 การประกาศภัยมี 2 แบบ คือ การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยตาม พ.ร.บ.ปองกันฯ 

และประกาศเขตพื้นที่การใหความชวยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการ 

 กฎหมายสั่งใหทําแผนปองกันฯ ในระดับทองถ่ิน แตทองถ่ินก็ไมทํา จึงทําไมอยางน้ัน

เพราะไมเชนนั้นจะผิดกฎหมาย ม. 157 

 กรณีไฟไหมบานหลังเดียวไมถือเปนสาธารณภัย มีการประสานไปทางกรม คําวา  
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“สาธารณภัย” คือสวนไหน ในขณะท่ี พ.ร.บ. ปองกันฯ ครอบคลุมหมด แตเงินทดรอง

ราชการ ไฟไหม ฟาผา ไมเปนสาธารณภัย เกิดความสับสนในการเขาชวยเหลือ ตองมา

ใชเงินมูลนิธิราชประชานุเคราะหแทน 

 พ.ร.บ. ปองกันฯ กําหนดไวใหทองถิ่นเปนผูอํานวยการทองถิ่นสามารถสั่งใชขาราชการ 

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ในเขตทองถ่ินของตนเองไดเพ่ือไประงบัเหตุ อําเภอเปน

ผูอํานวยการอําเภอสามารถสั่งเจาหนาท่ี เครื่องจักรกล ทุกอยางในเขตอําเภอไประงับเหตุ

หรือชวยเหลือผูประสบภัย แตการสั่งน้ันบุคคลซึ่งเปนตัวกลาง หนักท่ีสุดคือปลัดอําเภอ

ฝายความม่ันคง ไมวาจะเปนทางอําเภอขึ้นมาทางจังหวัด เวลามาประชุมจังหวัด 

ฝายความม่ันคงมารับนโยบายไปโดยอาศัยผูวาฯ สั่งการ ถาเกิดภัยตามแผน ปภ. ชาติ 

ภัยระดับ 1 คือทองถ่ิน ดําเนินการในเขตพื้นท่ีของตนเอง ระดับ 2 จะมาที่อําเภอ 

จังหวัด เมื่อมาถึงระดับ 2 มาที่จังหวัด ในสวนกลาง จังหวัดไมมีปญหาเพราะมี

หนวยงานที่จังหวัดสั่งลงไปไดทุกอําเภอทุกเขตในพ้ืนที่จังหวัด จะมีปญหาสวนหนึ่ง 

ชวงรอยตอระหวางจังหวัดกับจังหวัด อปท. หน่ึงอยูที่จังหวัดหนึ่ง อีก อปท. หนึ่งอยูที่

อีกจังหวัดหนึ่ง เวลาภัยเกิดขึ้น การสั่งการตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ ไมตรงจุด นายอําเภอ

สั่งขามไปจังหวัดน้ันไมไดตองรอใหผูวาฯ สั่งการระหวางจังหวัด 

ขอเสนอแนะ 

 ศักยภาพการใชทองถิ่น ตองเปดกฎหมายใหมีการเชื่อมกันได อยารอแคประกาศเปน

ศูนยบัญชาการภัย ควรมีกฎหมายท่ีเปดชองใหสั่งทองถิ่นไดโดยไมใชแคกํากับดูแล 

โดยเฉพาะกฎหมายของ สตง. ก็ตองไปแก เพราะทําใหทองถ่ินกลัวไปหมด 

 ขอกฎหมายตองชัดเจน ท่ีจะชวยทําใหทองถิ่นมาทํางานรวมกับอําเภอได 

 ควรมีกฎหมายที่สามารถสั่งการทองถิ่นได ใหอํานาจผูวาฯ ส่ังไดโดยไมตองรอเกิดภัย 

 เวลาจัดซื้อครุภัณฑ กรม ปภ. ควรออกแบบมาตรฐานวาควรจัดซื้อแบบใด ทองถ่ินไหน

อยากไดใหมีการสํารวจรายงาน ปภ. แลวตั้งงบประมาณ หากเปนทองถิ่นขนาดใหญ 

50 เปอรเซ็นต กรมออกอีก 50 เปอรเซ็นต ถาทองถิ่นขนาดเล็ก 40 หรือ 30 เปอรเซ็นต 

เพราะตอนนี้ทองถิ่นจะซื้ออุปกรณบางอยางจะเสนอเขาสภา ซึ่งราคาหลักลานบาท 

ทองถ่ินไมมีงบประมาณขนาดนั้น ทําใหการเตรียมอุปกรณรับมือสาธารณภัย 

ในบางครั้งทําไมได 

- แผน/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

 เปนหนังสือสั่งการเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติงานใหปลัดอําเภอ อาจมีความเขาใจไมตรงกัน 

เพราะตองผานผูบริหารของแตละระดับมาสูผูปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งไมใชคนของ ปภ. 

 การจัดทําแผนจะมีเปนตัวอยางใหพ้ืนท่ี แลวนํามากรอกขอมูลในสวนของพ้ืนที่  
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และรายละเอียดลึกที่ประสบปญหาจะปฏิบัติไดอยางไร ซึ่งการทําแผนจะเปนลักษณะ

ขอคําปรึกษาจาก ปภ.จังหวัด และ ปภ.จังหวัดจะติดตามจากอําเภอ ใหรวบรวมของ

ทองถ่ินขึ้นมา โดยจะประชุมท่ีอําเภอ โดยมีตัวแทนของ ปภ.จังหวัดลงไปแนะนํา 

 จากประสบการณน้ําทวม พ.ศ. 2560 ตั้งแตระดับชุมชน หมูบานในปนี้ทําแผนวา 

ในหมูบานชุมชนนั้นมีคนเทาใด มีก่ีครัวเรือน ครัวเรือนไหนควรอพยพกอน คนติดเตียง

อยูตรงไหน มีแผนที่ตรงไหน เฝาระวังเตือนภัยของ ปภ.มี 3 ขั้นตอน มีแดง เหลือง  

น้ําเงิน และมี 5 ขั้นตอน ตามท่ีกฎหมาย เชน การเตือนภัยระดับธงสีเหลือง ทําเปน

กระดาษแลวไปติดตามรานคาในชุมชน เพื่อการเตือนภัยและการเฝาระวังของชาวบาน 

ขอเสนอแนะ 

 ตองแบงหนาที่กันใหดีระหวางทองถ่ิน กับ ปภ. แมกระทั่งแผนทําเพ่ือใหมี 

และทําเพ่ือใหเสร็จ 

- อปพร.   ปภ. ไมสามารถเรียกใช อปพร. โดยตรงได ตองสั่งผานนายอําเภอและทองถ่ิน 

 อปพร. ของเทศบาลตําบลเหลาปอแดง ลดนอยลงทุกป หลัก ๆ คือ อายุมากขึ้น 

สวนมากจะเปนผูสูงอายุทํางานนี้ 40-50 ปขึ้นไป คาตอบแทนไมมี จะตางจาก อสม.  

ท่ีมีคาตอบแทนให ตองอาศัยออกมาปฏิบัติงานแตละคร้ังเปนเบ้ียเล้ียงให 

 พรรณานิคม อปพร. ดั้งเดิมแตงตั้งตั้งแต พ.ศ. 2545 ปจจุบันยังมีชื่ออยู อายุ 70-80 ป 

มีช่ืออยูไมยอมลาออก ยังรักษาสภาพอยู พยายามรับสมัครใหม ท่ีอ่ืนก็มีปญหา

เหมือนกัน จะเปนผูสูงอายุสวนมากการสั่งใชจะขลุกขลัก การฝกทบทวนมีหนังสือไป 

ก็บอกวาอายุมากแลว ไมคอยมีมาใหม ตองอาศัยคนรุน 50 ป ที่อยูเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน 

การส่ังใช งานลุย จะลําบาก อายุ 30 ปตน ๆ มีประมาณ 20 นาย ปญหาอยูที่วา  

จะเพ่ิมสมาชิกลําบาก ยิ่งในเมืองมีสมาชิกไมเกิน 20-30 คน สวนมากพอคาแมคา 

ก็ตองทําหนาที่ตนเอง งานสําคัญ ๆ จึงจะมารวม แตจะใหมาลุยแบบ อปพร. ท่ีตั้งใจ

ทํางานจริงไมคอยได ปญหา 2 เปอรเซ็นต จึงไดแตตัวเลข แตตัวผูปฏิบัติไมมี 

ขอเสนอแนะ 

 อําเภออากาศอํานวย สรรพกําลังทุกอยางตองมาอยูในมือของนายอําเภอที่มีอํานาจ

ตามกฎหมาย การดําเนินงานที่ใหทุกหนวยงานโดยเฉพาะทองถ่ินทุกแหงไมเคยเห็นภาพ 

ผูบริหารทองถิ่นให อปพร. มาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี นายอําเภอมีการสั่งการใหทุก อบต. 

เทศบาล จัดต้ังศนูยฯ อปพร. ขึ้นกับนายกทองถ่ิน นายอําเภอจึงไมสามารถสั่งการได 

ควรหาวิธีการท่ีจะใหเกิดการระดม อปพร. มาชวยในทุกพ้ืนท่ี ซึ่งในอําเภอมีเพียง อส. 

ท่ีใกลเกษียณ ที่ไปชวยขนขาวของใหกับประชาชน 
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 อปพร. ปจจุบันเกณฑอายุเดิมท่ีตั้งไวมาใช ทําใหปดกั้นโอกาสของคนท่ีอยากทํางาน 

บางงานรอ อปพร. คงไมทัน บางทองถ่ินมีชื่อแตไมมีตัวตน ในขณะที่ทองท่ีมีศักยภาพ

มากแตไมเขาระเบียบของทองถิ่น งานทุกอยางจิตอาสามาเร็ว อาจมีการลดระเบียบ 

ลงมาใหนักเรียนระดับมัธยมปลายที่มีความรบัผิดชอบเขามามีบทบาทได นาจะเปน

ประโยชน อยางกูภัยก็มีทั้งเด็กมัธยมตนเขาไปทํางาน ไดรับการยอมรับวามี

ความสามารถ กลาแสดงออก ไดใสเคร่ืองแบบ มีงานจะเรียกระดมก็จะอยากไป 

เกิดผลเปนรูปธรรม แตถาจะใหไปสมัคร อปพร. เหมือนกับตองทํางานอะไรสักอยาง 

ถูกปฏิเสธจํานวนมาก กรณี รด. ท่ีอําเภอระดมมาทํางาน เขมแข็งมาก เพราะทองถ่ิน 

ก็เขาไปใหความรูเด็กนักเรียนเหลานี้อยูแลว นาจะปดโอกาสใหเขามารวมได 

- ภาคสวนอ่ืน  น้ําทวม พ.ศ. 2560 มูลนิธิตาง ๆ เขามาใหการชวยเหลือทั้งรถ เรือ กูภัย ไมต่ํากวา  

50 หนวยงานเขามาท่ีจังหวัดสกลนคร คนท่ีมาชวยในหลักพันคนเหมือนคนตาบอด  

น้ําทวมที่ไหน จะชวยเหลือใคร อําเภอไหนน้ําทวมหนักสุด แรงสุดที่ตองเขาไปชวยกอน 

ซึ่งปกครองจังหวัดจัดการบริหารขอมูลรวมทั้งรถ คน เรือ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ขึ้นบัญชี

และจัดสรรบริหารจัดการชวยเหลือประชาชน 2 ทาง ทางหนึ่งชาวบานรองเรียนผาน

เฟซบุก ไลน โทรศัพท link มาที่ ปภ.จังหวัด และจะสงขอมูลทีป่ระชาชนขอ 

ความชวยเหลือเหลานี้มาที่ปกครองจังหวัด (ปลัดจังหวัด ปองกันจังหวัด) ก็จะจัดสรร

วาเรือของท่ีไหนตองไปชวยชุมชนไหน ติดตอประสานงานมูลนิธิ กูภัยตาง ๆ  

เพื่อชวยเหลือชาวบานที่เดือดรอนลําดับสูงสุดและลดหลั่นกันลงมา 

- ขอเสนอ

เพ่ิมเติม 

 ปภ. ตองจัดทําหลักสูตรใหเปนมืออาชีพใหได ถาไมสามารถสรางคนใหเปนมืออาชีพ 

การทํางานดานสาธารณภัยจะลําบาก ตั้งแตระดับรองหัวหนากลุมบริหารข้ึนไปตองให

เปนมืออาชีพใหได มิเชนนั้นจะกลายเปนการทํางานประจํา  

 แนวทางการแกไขปญหามี 2 ประเด็น  

1) กลไกภาครัฐ มี 3 อยางที่ตองแกไข คือ คน (ราชการสวนภูมิภาคระดับอําเภอ)  

ขาดคน ขาดทรัพยากร นาจะมีเวทีที่สามารถวิเคราะหไดวาคนที่จะมาอยูในระดับ

อําเภอเปนใคร ทําหนาท่ีอะไร อยางไร พอไดคนก็จะเปนกฎหมายที่ออกมาเชื่อม  

คนที่มาจะตองทําอะไร แนวทางการบริหารจัดการของคน ๆ นั้นจะตองทําอะไรกอน  

รูตรงน้ีกอนถึงจะมาโยงขอกฎหมายที่ตองปรับปรุงแกไข กฎหมายท่ีวาจะสามารถ 

สอดรับหรือเชื่อมโยงกับทองถิ่น ซึ่งมีคนและทรัพยากรอยูแลวใหทองถิ่นขับเคลื่อน 

เขามารวมในบริบทของภูมิภาคอยางไรในการแกไขปญหาภัยตาง ๆ เนื่องจากที่ผานมา

แมวาระดับจังหวัดจะทําไดดี แตเม่ือจะขับเคลื่อนในระดับอําเภอกับขาดแคลนทรัพยากร  
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2) กลไกภาคประชาชน 80 เปอรเซ็นตของการแกไขปญหาจะประสบความสําเร็จ สวน

กลไกภาครัฐ 20 เปอรเซ็นต กลไกภาคประชาชน มี 3 อยางท่ีจะเขามาแกไขปญหา (1) 

โครงสรางของภาคประชาชน (2) กฎหมาย (3) งบประมาณ ประเทศไทยเปนเพียงไมก่ี

ประเทศท่ีราชการสวนกลางมีงบประมาณไวท่ีสวนกลางมากท่ีสุด  

มีศูนยราชการใหญสุด แตคนท่ีขับเคลื่อนแกไขปญหาในประเทศถาในประเดน็ 

เรื่องภัยตาง ๆ ประชาชนไมไดมีสวนรวมอยางแทจริง เพราะ 20 กระทรวง 

มีอาสาสมัครของแตละกระทรวง สุดทายโครงสรางนี้ไมมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน  

การขับเคลื่อนขาดประสิทธิภาพต้ังแตตน หากสามารถสรางโครงสรางของประชาชน

ใหมีกฎหมายรองรับ มีหนาท่ีชัดเจน และใหงบประมาณ จะทําใหเกิดภาคประชาชน

ชวยเหลือกันเองเม่ือประสบภัย  

 เมื่อคนและงบประมาณไมเพิ่ม กรม ปภ. จะตองทําระบบเทคโนโลยีใหดี เขามาชวยใหมาก 

เปนระบบปองกันเตือนภัย จับมือกับภาคสวนอื่นที่มีความทันสมัยและความพรอม

ทางดานเทคโนโลยี ระบบดิจิทัล เชน มีเคร่ืองวัดภูมิอากาศ วัดระดับน้ําในอางเก็บน้ํา 

เตือนภัยลวงหนากอน 24 ชั่วโมง หรือคนไมให แตงานมากขึ้น ก็ตองเพ่ิมงบประมาณ

ใหกับเจาหนาท่ีตองรบัภาระมากขึ้น คาทํางานลวงเวลา รถ เคร่ืองไมเคร่ืองมือที่มี

ประสิทธิภาพใหใชประโยชนได 

 เรื่องซอมแผนตองใชงบประมาณจํานวนมาก เปนเร่ืองท่ีสําคัญ ดังนั้น กรมควรเพ่ิม

งบประมาณในสวนนี้ เพราะเมื่อเกิดฉุกเฉินก็ไมสามารถไลตามดูวีดิโอทัน ถาไมให

กําลังคน อุปกรณนอย ก็ตองใหงบประมาณในการซอมแผน และบางหนวยไมมี

งบประมาณมากนัก เชน กรมอุตุนิยมวิทยาจะทําสถานีวัดน้ําฝน ตองใชวิธีการตัดขวดโคก

แลวไปลองน้ําฝนมีตัววัด และใหรายงานทุก 6 ชั่วโมง แตความแมนยําไดระดับหนึ่ง

เทานั้น ขอมูลไมมีใครเตือนไดดีไปกวา ปภ. ในภาพใหญ 

 กรม ปภ. ควรมี application ของตนเอง จะชวยในเรื่องการลดความเสี่ยง ทําระบบ

เทคโนโลยีใหดี อาจลงทุนรวมภาคีกับกระทรวงดิจิทัล มีระบบสัญญาณท่ีดูไดไกล ๆ  

วัดอุณหภูมิ วัดความชื้น วัดปริมาณน้ําฝน มีกลอง CCTV วัดระดับน้ําได เขียน

โปรแกรมออกมาใช เอาคนของกรมที่มีความรูเร่ืองน้ีมาชวยในพ้ืนท่ี จะเปนประโยชน

มากขึ้น หากจะทําเชิงรกุ เคร่ืองจักรมีดีจริง แตถึงเวลาก็ตองมีการซอมบํารุง 

 เม่ือมีศูนยปฏิบัติการท่ีสามารถ monitor ได โดยกรม ปภ. และ สถ. ตองคยุกัน  

โดย ปภ. เปนเจาภาพ แตใหทองถ่ินเปนเจามือตั้งศูนยเตือนภัยจังหวัดท่ีเปนดิจิทัล 

โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของทองถ่ินควรนํามาใชกับสิ่งนี้ อาจใหศูนยฯ น้ี 
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อยูท่ี อบจ. และหากมีเทศบาลไหนอยูตรงลุมนํ้าสาขาท่ีเกิดภัยพิบัติเรื่องน้ําทวมก็ไปตั้ง

สาขาที่นั่นเปนศูนยอํานวยการสาขา สงเจาหนาท่ีสักคนไปดูแล การใชคนก็จะนอยลง 

ซึ่งตางประเทศไปในแนวน้ี 

 มีหลักสูตรอบรมจํานวนมาก แตยังไมครอบคลมุ ไมควรเปนหลักสูตรโครงการเหมา

รวม แตควรเปนหลักสูตรเฉพาะประเภทภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะนั้น ๆ และไมใชคน

ภายนอกอยางเดียว คน ปภ.เองก็ตองอบรมสิ่งเหลานี้ 

 ในตางประเทศในงบประมาณในการปองกันเปนจํานวนมาก ในขณะที่ประเทศไทย 

ใชไปกับการสงเคราะห ทั้งท่ีทรัพยากรในพื้นที่มีท้ังคน มูลนิธิ ทองถ่ิน สามารถชวยกัน 

ฝกซอมกันได 

 คณะกรรมการหมูบาน เปนสิ่งที่มีอยู แตขาดการขับเคลื่อน ที่การตกผลึกมาจาก

กฎหมายลักษณะการปกครองทองท่ีมาแลว พยายามบริหารจัดการแกไขปญหาภายใน

หมูบาน แตคณะกรรมการชุดนี้ไมถูกขับเคลื่อน เพราะกระทรวงตาง ๆ ก็ดึงงบประมาณ

ไปทําอาสาสมัครของตนเอง สุดทายคณะกรรมการหมูบานไมมีงบประมาณให

ขับเคลื่อนแมวาจะมีมาเปน 20 ปแลว จึงมีความพยายามทําโครงการเชน ตําบลละ  

5 ลานบาท หมูบานละ 5 แสนบาท เปนการสั่งการตามนโยบาย 

 กรมควรมีการประเมนิดวยวาพนักงานปองกันฯ ตองการการสนับสนุนอะไรบาง เชน 

พนักงานดับเพลิงมี 10 คน แตตั้งงบใหตัดชุดไดชุดเดียว 
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4.5 จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 4.5.1 บริบทของพ้ืนท่ี 

 สภาพภูมิศาสตร จังหวัดกาญจนบุรีมีภูมิประเทศสวนใหญเปนปามีทั้งปาโปรงและปาดงดิบ มีแมน้ํา

สําคัญสองสายคือ แมนํ้าแควใหญ และแมนํ้าแควนอย ซ่ึงไหลมาบรรจบรวมกันเปนแมน้ําแมกลองท่ีบริเวณ

อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีประกอบดวยทิวเขา หุบเขา และท่ีราบลุมแมน้ํา พ้ืนท่ีทางดานทิศเหนือ

และทิศตะวันตกเปนเทือกเขาแลวคอย ๆ ลาดลงมาทางดานทิศใตและทิศตะวันออก ทางทิศเหนือและ 

ทิศตะวันตก เปนปาไม และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางสวนทางทิศเหนือเปนที่ราบกวางใหญ 

สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ แตแหงแลง ทิศตะวันออกเฉียงใตและตอนกลางของจังหวัดเปนบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา 

มีความอุดมสมบูรณ จังหวัดกาญจนบุรีแบงออกไดเปน 3 เขต หลัก ๆ ไดแก 

- เขตภูเขาและที่สูง ไดแก พ้ืนที่ทางดานทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาตอเน่ืองจากเทือกเขา 

ถนนธงชัย ถัดลงไป ทางดานตะวันตกเปนเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเปนเสนก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทย 

กับสหภาพเมียนมา ทอดยาวลงไปทางทิศใตและถือวาเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารของจังหวัด บริเวณอําเภอ

ทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี อําเภอศรีสวัสด์ิ และอําเภอไทรโยค  

- เขตที่ราบลูกฟูก ไดแก พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซ่ึงลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขา

สลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอําเภอเลาขวัญ อําเภอบอพลอย อําเภอหนองปรือ อําเภอหวยกระเจา และบางสวนของ

อําเภอพนมทวน  

- เขตที่ราบลุมแมน้ํา ไดแก พ้ืนที่ทางดานทิศใตมีลักษณะเปนที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณบริเวณ

อําเภอทามวง อําเภอทามะกา อําเภอเมือง และบางสวนของอําเภอพนมทวน 
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ภาพท่ี 4.5 แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตารางที่ 4.24 ระยะทางและระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมืองกาญจนบุรีไปอําเภออ่ืน ๆ 

 

อําเภอ ระยะทางจากอําเภอเมือง ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมือง 

อําเภอไทรโยค 50 กิโลเมตร 51 นาที 

อําเภอสังขละบุรี 215 กิโลเมตร 3 ชั่วโมง 15 นาที 

อําเภอบอพลอย 45 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 12 นาที 

อําเภอพนมทวน 24 กิโลเมตร 42 นาที 

อําเภอเลาขวัญ 98 กิโลเมตร 1 ช่ัวโมง 40 นาที 

อําเภอทามะกา 30 กิโลเมตร 37 นาที 

อําเภอทองผาภูมิ 145 กิโลเมตร 2 ชั่วโมง 

อําเภอศรีสวัสดิ์ 130 กิโลเมตร 2 ช่ัวโมง 41 นาที 

อําเภอหนองปรือ 75 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 20 นาที 

อําเภอหวยกระเจา 60 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 

อําเภอทามวง 13 กิโลเมตร 23 นาที 

อําเภอดานมะขามเต้ีย 30 กิโลเมตร 40 นาที 

 

หมายเหต:ุ ขอมูลระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภออ่ืน ๆ คํานวณระยะเวลาโดยเฉลี่ยจาก google.com/maps 

 

 

สภาพการปกครอง จังหวัดกาญจนบุรีแบงเขตการปกครองออกเปนอําเภอ 13 อําเภอ ตําบล 95 แหง 

และหมู บาน 959 แหง ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 

เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 47 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 72 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.25 การแบงเขตการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี30 

หนวย: แหง 

 อําเภอ 

การแบงเขตการปกครอง 

ตําบล หมูบาน เทศบาลเมือง 
เทศบาล

ตําบล 
อบต. 

1 อําเภอเมือง 11 98 1 2 9 

2 อําเภอทามวง 13 107 - 9 8 

3 อําเภอทามะกา 16 150 1 8 12 

4 อําเภอพนมทวน 8 89 - 5 5 

5 อําเภอไทรโยค 7 53 - 3 6 

6 อําเภอดานมะขามเตี้ย 4 38 - 1 4 

7 อําเภอบอพลอย 6 74 - 2 6 

8 อําเภอทองผาภูมิ 7 42 - 4 4 

9 อําเภอศรีสวัสดิ์ 6 31 - 2 5 

10 อําเภอหวยกระเจา 4 66 - 2 2 

11 อําเภอสังขละบุรี 3 19 - 1 3 

12 อําเภอหนองปรือ 3 39 - 3 1 

13 อําเภอเลาขวัญ 7 71 - 2 7 

รวมทั้งสิ้น 95 959 2 47 72 

 

 

สภาพภูมิสังคม จํานวนประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 

887,979 คน จําแนกเปนประชากรชาย 887,979 คน และประชากรหญิง 441,717 คน คิดเปนความหนาแนน

ตอตารางกิโลเมตรคือ 45.58 คน ตอตารางกิโลเมตร ซ่ึงขอมูลจํานวนประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี

จําแนกตามเพศ ความหนาแนนของประชาชน และจํานวนบาน ตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2560 ดังตาราง 

 

 

 

                                                           
30 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุร.ี 
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ตารางที่ 4.26 จํานวนประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี31 

 หนวย: คน 

รายการขอมูล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ประชากรรวม 848,198 882,146 885,112 887,979 

ประชากรชาย 425,132 443,772 445,113 446,262 

ประชากรหญิง 423,066 438,374 439,999 441,717 

เน้ือที ่(ตร.กม.) 19,483 19,483 19,483 19,483 

ความหนาแนน ตอ ตร.กม. 43.53 45.28 45.43 45.58 

จํานวนบาน 316,924 323,122 329,267 334,841 

 

บริบทเฉพาะของพ้ืนท่ีที่สงผลตอการจัดการสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรีมีภูมิประเทศสวนใหญ

เปนปามีทั้งปาโปรงและปาดงดิบ มีแมนํ้าสําคัญสองสายคือ แมน้ําแควใหญ และแมนํ้าแควนอย ซ่ึงไหลมา

บรรจบรวมกันเปนแมน้ําแมกลองที่บริเวณอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีประกอบดวยทิวเขา หุบเขา 

และที่ราบลุมแมน้ํา พื้นที่ทางดานทิศเหนือและทิศตะวันตกเปนเทือกเขาแลวคอย ๆ ลาดลงมาทางดานทิศใต

และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก เปนปาไม และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และบางสวน

ทางทิศเหนือเปนที่ราบกวางใหญสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ แตแหงแลง ทิศตะวันออกเฉียงใต และตอนกลาง 

ของจังหวัดเปนบริเวณที่ราบลุมแมน้ํามีความอุดมสมบูรณ จังหวัดกาญจนบุรีแบงออกไดเปน 3 เขต หลัก ๆ ไดแก 

- เขตภูเขาและที่สูง ไดแก พ้ืนที่ทางดานทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาตอเน่ืองจากเทือกเขา 

ถนนธงชัย ถัดลงไป ทางดานตะวันตกเปนเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเปนเสนก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทย 

กับสหภาพเมียนมา ทอดยาวลงไปทางทิศใตและถือวาเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารของจังหวัด บริเวณอําเภอ

ทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี อําเภอศรีสวัสด์ิ และอําเภอไทรโยค  

- เขตที่ราบลูกฟูก ไดแก พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซ่ึงลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขา

สลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอําเภอเลาขวัญ อําเภอบอพลอย อําเภอหนองปรือ อําเภอหวยกระเจา และบางสวนของ

อําเภอพนมทวน  

- เขตที่ราบลุมแมน้ํา ไดแก พ้ืนที่ทางดานทิศใตมีลักษณะเปนที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณบริเวณ

อําเภอทามวง อําเภอทามะกา อําเภอเมือง และบางสวนของอําเภอพนมทวน 

สภาวะอากาศทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรีอยูภายใตอิทธิพลของมรสุม 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออก 

เฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในชวงฤดูหนาว ทําใหจังหวัดกาญจนบุรีประสบกับสภาวะ

หนาวเย็นและแหง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใตซ่ึงพัดปกคลุมในชวงฤดูฝน ทําใหมีฝนและอากาศชุมชื้น  

                                                           
31 สํานักงานสถิติแหงชาติ, จํานวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เน้ือที่ ความหนาแนน และบาน จําแนกตามภาค 

และจังหวัด พ.ศ. 2551-2560 <http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx> เขาถึงขอมูล

เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงเปนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็น และแหงจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยในชวงนี้ 

แตเนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีอยูในภาคกลางอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผลงมา 

ปกคลุมในชวงฤดูหนาวจะชากวาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีอากาศหนาวเย็นชากวา 

สองภาคดังกลาว โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เปนตนไป ฤดูรอน เร่ิมเมื่อมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้ 

จะมีหยอมความกดอากาศต่ํา เน่ืองจากความรอนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําใหมี อากาศรอนอบอาวทั่วไป 

โดยมีอากาศรอนจัดในเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงท่ี

มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย รองความกดอากาศต่ําที่พาดผานบริเวณภาคใตของประเทศไทย

จะเลื่อนข้ึนมาพาดผานบริเวณภาคกลางและภาคเหนือเปนลําดับในระยะนี้ ทําใหมีฝนตกชุกข้ึนตั้งแต

กลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป เดือนกันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปและเปนชวงที่มี

ความช้ืนสูง  

อุณหภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีอยูบริเวณตอนกลางของประเทศและมีพื้นท่ีสวนใหญเปนที่ดอน มีที่ราบลุม

อยูบาง เปนบางสวนและมีเทือกเขาเปนแนวทางดานตะวันตก จึงมีอุณหภูมิคอนขางสูงและอากาศรอนอบอาวมาก

ในฤดูรอน สวนในฤดูหนาวไมหนาวจัดมากนัก เวนแตบริเวณแถบเทือกเขาซ่ึงเปนปาทึบอากาศจะหนาวเย็น

มากกวาโดยเฉพาะทางตอนบนของจังหวัด  

จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่กวางขวางและมีสภาพภูมิประเทศแตกตางกัน ทําใหมีปริมาณฝนตางกัน  

โดยพื้นที่บริเวณเทือกเขาดานตะวันตกมีฝนชุกและมีปริมาณฝนรวมตลอดปมากกวา 1600 มิลลิเมตร 

โดยเฉพาะบริเวณอําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละบุรีมีฝนชุกและมีปริมาณฝนมากกวาพื้นที่อ่ืน ๆ ปริมาณฝน

รวมตลอดปปกติอยูระหวาง 1600-2000 มิลลิเมตร และจากอิทธิพลของแนวเทือกเขานี้ทําใหพื้นที่ราบ

ทางดานตะวันออกของจังหวัดเปนพื้นที่อับฝนจึงมีฝนนอยกวา ปริมาณฝนรวมตลอดปสวนใหญนอยกวา 

1200 มิลลิเมตร สําหรับตอนกลางของจังหวัดมีฝนรวมตลอดปประมาณ 1200-1600 มิลลิเมตร ปริมาณฝน

ตลอดป 1056.4 มิลลิเมตร และมีฝนตก 111 วัน สําหรับเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในจังหวัดคือ เดือนกันยายน 

มีปริมาณฝนเฉล่ีย 220.5 มิลลิเมตร และมีฝนตก 18 วัน ปริมาณฝนมากท่ีสุดใน 1 วัน วัดได 165.5 มิลลิเมตร 

เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

จังหวัดกาญจนบุรียังเปนที่ตั้งของเข่ือนที่สําคัญของประเทศไทย โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ไดสรางเข่ือนกักเก็บน้ําไวใชในการผลิตกระแสไฟฟา 3 เดือน ไดแก เข่ือนชิราลงกรณในพ้ืนท่ีอําเภอทองผาภูมิ 

เข่ือนศรีนครินทรในอําเภอศรีสวัสดิ์ และเข่ือนทาทุงนาในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง และกรมชลประทานยังไดสราง

เข่ือนชลประทานเพื่อการเกษตรอีก 1 แหง ไดแก เข่ือนแมกลองในพื้นที่อําเภอทามวง 

จากขอมูลพื้นที่ดังกลาว จะเห็นไดวาจังหวัดกาญจนบุรีเปนพ้ืนที่ที่มีความแตกตางหลากหลายของภัย

ในระดับหนึ่ง กลาวคือ มีท้ังพ้ืนท่ีปามีมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ ขณะเดียวกันก็พบวามีพ้ืนที่ที่หางไกลระบบ

ชลประทาน ยังตองเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหมี
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ปญหาเร่ืองขยะ มลภาวะทางอากาศ ทายท่ีสดุพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีรอยเลื่อนเจดียสามองค พาดผาน

อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต  

มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งทําใหตองมีการเตรียมความพรอมในการปองกันเหตุแผนดินไหวดวยเชนกัน 

 

4.5.2 สถานการณสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

อาจกลาวไดวาพ้ืนที่ในโซนน้ีเปนพ้ืนที่ท่ีมีความเส่ียงจากมีความเสี่ยงภัยจากภัยจากการคมนาคม และ

ขนสง วาตภัย อุทกภัยและดินโคลนถลม ภัยแลง อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยจากโรคแมลง สัตว และศัตรูพืช ภัยจากไฟปา 

และหมอกควัน ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ทั้งประชาชน

และของรัฐในแตละปมีมูลคาสูง นอกจากน้ีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ยังมีภัยที่อาจจะเกิดข้ึนจากแผนดินไหว 

เนื่องจากในพื้นท่ีมีรอยเล่ือนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนดานเจดียสามองคที่ทอดตัวผานเขามายังในเขตพื้นที่ 

 

ตารางท่ี 4.27 ขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

 

อําเภอ ภัยแลง อัคคีภัย วาตภัย 

น้ําปา 

ไหล

หลาก 

ดินโคลน

ถลม 
อุทกภัย 

รวมพื้นที่ 

เสี่ยงภัย 

เมือง √ √ √ √ √ √ 6 

ทามะกา √  √   √ 3 

ทามวง √ √ √   √ 4 

พนมทวน √ √ √    3 

บอพลอย √ √ √ √  √ 5 

ทองผาภูมิ    √ √ √ 3 

ไทรโยค    √ √ √ 3 

ศรีสวัสดิ์   √ √  √ 3 

สงัขละบุรี  √ √ √ √ √ 5 

หนองปรือ √ √  √  √ 4 

เลาขวัญ √ √ √   √ 4 

ดานมะขามเตี้ย   √   √ 2 

หวยกระเจา √  √   √ 3 

รวม 8 7 10 7 4 11 48 
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ระดับความเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จากแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

กาญจนบุรี พ.ศ. 2558 ไดมีการดําเนินการวิเคราะหปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง ทําใหสามารถจัดประเภทภัย

และการประเมินความเส่ียงสาธารณภัยของจังหวัดกาญจนบุรี สามารถจัดแบงไดตามตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.28 ระดับความเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ประเภทภัย 
ระดับความ 

เสี่ยง 

ระดับความ

รุนแรง 

ระดับการ

บริหารจัดการ 

ระดับความ

ลอแหลม 

อุทกภัย สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

น้ําปาไหลหลาก/ดินโคลนถลม ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

วาตภัยจากพายุหมุนเขตรอน สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยแลง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

อัคคภีัย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผนดินไหว ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยจากอากาศหนาว ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยจากไฟปาและหมอกควัน ปานกลาง นอย ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

ภัยจากโรคระบาดจากมนษุย ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยจากโรคแมลงศัตรูพืช ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยจากโรคระบาดสัตว ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

 

กลาวโดยสรุป พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีเปนพื้นท่ีมีความเส่ียงสูงจากอุทกภัย วาตภัยจากพายุหมุนเขตรอน 

ภัยแลง ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ซ่ึงนําไปสูความจําเปนท่ีจะตองออกแบบแนวทางในการปองกัน

ภัยเหลานี้ตอไป 

 

4.5.3 กลไกการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

จากขอมูลขางตนสภาพพ้ืนท่ีที่มีขนาดใหญ มีความหางไกลของแตละอําเภอ ประกอบกับพื้นที่ที่มี

สภาพเปนปาเขา มีลักษณะภัยที่มีความถ่ีสูง อาทิ อุทกภัย วาตภัยจากพายุหมุนเขตรอน ภัยแลง ภัยจาก

อุบัติเหตุจราจรทางถนน เปนตน นําไปสูการจัดแบงพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยไดดังตอไปนี้ 
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4.5.3.1 กลไกและตัวแสดงหลัก 

กลไกในระดับภาค จังหวัดกาญจนบุรีอยูภายใตเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนยปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยเขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งรับผิดชอบใน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี 

กลไกในระดับจังหวัด โครงสรางในระดับภูมิภาคนี้ จะมีอยูดวยกันในทุกจังหวัด ไดแก โครงสราง

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กระน้ัน ดวยความที่พ้ืนที่มีความถ่ีของภัยสูง และเปนภัย

ระดับ 3 ทําใหที่ผานมามีการพิจารณาถึงการกําหนดใหมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาข้ึน 

เพ่ือความทั่วถึงในการดําเนินการบริหารจัดการภัยในพ้ืนที่ อาจกลาวไดวา เม่ือจัดแบงหนวยงานสวนภูมิภาค 

ที่ดูแลประเด็นดานภัยในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น จะสามารถจัดแบงไดตามพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบไดดังตอไปนี้ 

(1) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนท่ีอําเภอเมือง

กาญจนบุรี อําเภอทามวง อําเภอทามะกา อําเภอดานมะขามเตี้ย อําเภอพนมทวน อําเภอบอพลอย  

อําเภอหนองปรือ อําเภอหวยกระเจา อําเภอเลาขวัญ อําเภอไทรโยค และอําเภอศรีสวัสดิ์ 

(2) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาทองผาภูมิ รับผิดชอบพ้ืนท่ี 2 อําเภอ ไดแก  

อําเภอทองผาภูม ิและอําเภอสังขละบุรี 

ท้ังนี ้การจัดแบงดังกลาวเพ่ือใหเกิดความสามารถในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ไดกําหนดในในกฎหมายจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขา 

กลไกในระดับอําเภอและกลไกในระดับทองถ่ิน กลไกการดําเนินการในระดับอําเภอและระดับทองถ่ิน

นั้นจะมีความคลายคลึงกันในทุกพื้นที่ เนื่องจากแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

ไดกําหนดใหมีกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ  

องคกรภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี จากแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 

บัญชีรายชื่อองคกรสาธารณกุศล ในจังหวัดเชียงราย พบวามีจํานวนองคกรทั้งหมด 14 องคกร ไดแก 

 

ตารางท่ี 4.29 รายช่ือองคกรสาธารณกุศลในจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 ชื่อหนวยงาน ที่อยู 

1.  มูลนิธิพิทักษกาญจน อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

2. มูลนิธิมิราเคลิออฟไลฟ อําเภอทามวง 

3. มูลนิธินาคราชลูกแกกาญจนบุรี อําเภอทามะกา 

4. สมาคมกูภัยบอพลอย (ศิษยพระแสงธรรม) อําเภอบอพลอย 

5. มูลนิธิกูภัยกาญจนบุรี (อ.หวยกระเจา) อําเภอหวยกระเจา 

6. มูลนิธิกูภัยกาญจนบุรี (อ.ไทรโยค) อําเภอไทรโยค 

7. มูลนิธิขุนรตันาวุธ อําเภอทามวง 
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4.5.3.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีมีโครงสรางองคกรแบงเปน 3 ฝาย ไดแก 

กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ ฝายปองกันและปฏิบัติการ ฝายสงเคราะหผูประสบภัย อีกท้ังในพ้ืนที่

จังหวัดกาญจนบุรียังมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ โดยมีการแบง

พื้นที่รับผิดชอบ กลาวคือ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 

รับผิดชอบพื้นที่อําเภอ 2 อําเภอ ไดแก อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี และอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี

อยูในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

ในปจจุบันขอมูลอัตรากําลังบุคลากรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีและสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ มีอัตรากําลังที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 

ดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางที่ 4.30 อัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี32 

 หนวย: คน 

หนวยงาน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา ปฏิบัติ กรอบ ปฏิบัติ กรอบ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดกาญจนบุรี 
12 16 10 10 4 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 
2 5 - 2 1 

 

 

4.5.4 บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เปนการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึก 

รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี และ

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2661 

รวมไปถึงการประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

โดยมีรายละเอียดังนี้ 

 

  

                                                           
32 กองการเจาหนาท่ี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
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4.5.4.1 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ  ปภ.จังหวัดควรมีการประกาศพ้ืนที่ประสบภัยใหเร็ว เพ่ือชวยเหลือเยียวยาได

อยางรวดเร็ว 

 กรณีบานเรือนที่ไมมีบานเลขท่ี เพราะปญหาเรื่องเอกสารสิทธ์ิ ควรหาแนวทาง 

การชวยเหลือ เยียวยา ที่เหมาะสม เนื่องจากชองทางปกติไมสามารถดําเนินการได 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 เคร่ืองมืออุปกรณของ ปภ. สวนใหญชวยเหลือเรื่องภัยขนาดใหญ ในขณะท่ีภัยเล็ก

ในพ้ืนที่จํานวนมาก ไมสามารถใชอุปกรณเหลานี้ได 

- ขอเสนอแนะ  ปภ. ควรจัดสรรงบประมาณชวยเหลือใหกับพ้ืนที่เกิดเหตุไดทันที 

 

(4) การประสานงานในระดับพ้ืนท่ี 

- สภาพปจจุบัน  เม่ือเกิดเหตุจะประสานหนวยตาง ๆ และประสานขอเคร่ืองมือจากศูนย ปภ.เขต

ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขามาชวย หากเกินกําลัง/ไมมีทรัพยากรเพียงพอ 

 การซอมแผนระดับจังหวัด จะเรียกหนวยงานในพ้ืนที่ ท่ีเปนภาคเอกชนกับ

หนวยงานที่เก่ียวของมาคุยรวมกัน เพ่ือใหเกิดการซอมแผนตามความจําเปนของ

พื้นที่ เชน ทางน้ํา จะซอมกันทั้ง 3 จังหวัด ตนทาง-กลางทาง-ปลายทาง 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

(กาญจนบุร-ีราชบุรี-สมุทรสงคราม) โดยผูวาฯ จะเปนคนดูทิศทางการซอมระดับ

ภัยขนาดไหน อยางนอย 1 คร้ังในระดับใหญ 

 ใชทั้งไลนและโทรศัพท มีผูท่ีอยากสงขาวและแจงขาวตลอด โดยเฉพาะกรณี 

การระบายนํ้า 

 ปภ.จังหวัดสนับสนุนวิทยากร เสนอโครงการ ใหกับ อปพร. ในระดับทองถ่ิน 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ขอติดขัดเร่ืองขอมูลจากหนวยอ่ืน ๆ 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

 

 

4.5.4.1 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง  

- สภาพปจจุบัน  ม ีปภ.สาขาเดียวคือ ปภ.สาขาทองผาภูมิ  

 จังหวัดกาญจนบุรมีีพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะกวาง ตะวันตกไปตะวันออก 

 ดูแล 2 อําเภอ คือ อ.ทองผาภูมิ กับ อ.สังขละบุรี 

 ตามหลักคิดเดิมในการแบงพื้นที่สาขา นาจะมาจากศาลากลางจังหวัดไปพื้นที่

อําเภอนั้น ๆ และสถิติการเกิดสาธารณภัย 

 เปนหนวยที่ข้ึนตรงกับ ปภ.จังหวัด ทําหนาที่คอยประสานในพ้ืนท่ี 

 ทองผาภูมิกับสังขละบุรีมีทองถ่ินรวม 10 แหง 

 เปนงานสนับสนุนตามบทบาทหนาท่ี เพราะ พ.ร.บ. ปองกันฯ พ.ศ. 2550 

มุงเนนไปที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนสวนมาก เพ่ือสนับสนุนการทํางาน

ใหติดขัดนอยลง 

 งานที่ทําไดมากคือ งานประชาสัมพันธ พยายามลงพ้ืนที่ใหความรูกับประชาชน

ในพื้นที่ การฝกซอม เปนลักษณะการเขาพ้ืนท่ีกอนเกิดเหตุ โดยเฉพาะพ้ืนที่เส่ียง 

เชน ไปกับอําเภอเคล่ือนที่ 

 โครงการท่ีสนับสนุน CBDRM จากจังหวัด การจัดการโดยชุมชนเปนฐานในเร่ือง

การบรรเทาสาธารณภัย  
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ประเด็น ความคิดเห็น 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 2 อําเภอท่ีดูแลพื้นที่ไกลกันมาก และเขาพื้นที่ประมาณ 100 กวากิโลเมตร พื้นที่

เปนภูเขา  

 พื้นที่หางไกล ติดตอประสานงานลําบาก เดินทางไปมาไดชา สงผลตอการทํา

ความคุนเคยกับพ้ืนที่เพราะกวาที่จะเดินทางไปแตละทองถิ่นก็ตองใชเวลากรณี

พื้นที่ที่หางไกล การประสานงานจะยิ่งยากข้ึน 

 ตัวอยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมมี ปภ.สาขา พื้นท่ีหัวทาย 200 กวากิโลเมตร 

หากตองไปประชุมที่หัวหินและมีเหตุเกิดข้ึนท่ีบางสะพาน ซึ่งมีภัยเกิดข้ึนได 

ทุกอําเภอในจังหวัดนี้ 

- ขอเสนอแนะ  ศักยภาพทางดานโครงสรางตองมีสวนอ่ืนเขามาชวย เชน หนวยทหารที่เปน

กําลังหลัก อําเภอ มูลนิธิ อาสาสมัคร 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน  นโยบาย คือ เกิดเหตุ ไปสํารวจขอมูล รวดเร็ว ตองเก็บขอมูลสงจังหวัด  

 ภัยที่เกิดในพื้นที่ที่สาขารับผิดชอบ คือ น้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม ในพ้ืนที่

อุทยานฯ ท่ีหมูบานซึ่งอุทยานฯ ใหอาศัยอยู 

 งบประมาณกับอํานาจอยูที่อําเภอกับทองถ่ิน ปภ.สาขาเปนตัวประสาน 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 การชวยเหลือใหตรงตามพื้นที่ บางคร้ังตองกลับมาท่ีจังหวัด 

 การสั่งการ/ทํางานรวมกันในลักษณะที่เปนทางการมีอุปสรรค คือ แมวาจะอยู

กับนายอําเภอ แตคําสั่งตองผานมายังผูวาฯ กอน 

 มีช่ือเปนกรรมการใน ก.ช.ภ.อ. อยางเดียว 

 ทําหนาที่ประสานงานอยางเดียว ไมสามารถไปส่ังการอําเภอและทองถ่ินได 

 ไมสามารถไปบังคับใหปองกันในทองถ่ินเก็บขอมูลมาใหได ตองเปนไปตาม

กระบวนการจากทองถ่ินมาอําเภอและจังหวัด 

 บางพื้นที่ไมไดอยูในท่ีราบ อยูเชิงภูเขาสูง เชน อําเภอสังขละบุรี สงูกวา

ระดับน้ําทะเลหลายเมตร เกิดอุทกภัยบนเขาไมสามารถชวยเหลือไดทัน 

- ขอเสนอแนะ  หากขออนุญาตจากนายอําเภอได จะทําใหการดําเนินโครงการบางอยาง 

จะรวดเร็วข้ึน ไมตองกลับไปท่ีจังหวัด 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน บุคลากร 

 บางอําเภอมีขนาดใหญ และมีตําบลจํานวนมาก 

 ขาราชการมีอยูที่ อ.ทองผาภูมิ ท่ีเดียว เมื่อมีเหตุจึงจะเขาพื้นที่ เม่ือมีการประชุม

อําเภอจะแบงกันไป หากไมติดภารกิจ 
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- ปญหาและ

ขอจํากัด 

บุคลากร 

 ตองแบงคนไปในพ้ืนที่ตาง ๆ หากมีอัตรากําลังนอยจะทําใหไมทุกพ้ืนที่ 

 สภาพพื้นที่หางไกล หากตองเดินทางจากเมืองไปอําเภอทองผาภูมิ ประมาณ 

150 กิโลเมตร ในขณะที่กาญจนบุรีไปกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร สงผล

ตอบุคลากรที่จะมาประจําในพื้นที่ 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(4) การประสานงานในระดับพื้นท่ี 

- สภาพปจจุบัน  เม่ือเกิดสาธารณภัยตองทําภารกิจใหไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 การทํางานกับอําเภอเปนไปไดดวย โดยผานปลัดปองกัน 

 ตามกฎหมายเปนอํานาจของทองถ่ิน และการส่ังการที่สูงข้ึนมา คือ ระดับอําเภอ 

เม่ือเวลาดําเนินการของ ปภ. จะเปนลักษณะกอนเกิดภัย เขาไปดําเนินการให

ความรู สวนความชวยเหลือเปนภารกิจหลักของปลัดปองกัน เพราะเปนเลขาฯ 

โดยตรงของนายอําเภอ 

 เมื่อเกิดเหตุในพ้ืนที่จะประสานกับผูนําชุมชน ทองถ่ิน ใหเก็บขอมูลชวยเหลือ 

 มีการซอมแผนของอําเภอปละ 1 ครั้ง ในขณะที่ทองถ่ินมีแผนอยูแลว 

ที่จะซอมแผน 1 คร้ัง 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 การประสานขอขอมูลจากทองถ่ิน ทําไดเพียงกระตุนเนื่องจากไมมีอํานาจส่ังการ 

ทั้งที่เปนเรื่องสําคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาที่ใหความชวยเหลือ และทําให

เสียโอกาส 

 บางทองถ่ินก็ไมทําตามแนวทางของ ปภ. ปภ.สาขาก็ทําอะไรไมได แตงาน 

ก็ตองขับเคลื่อน ปภ.จังหวัดก็ตองถามสาขาถึงความชวยเหลือในพ้ืนท่ี 

เปนอยางไร 

 อํานาจหนาที่ไมชัดเจนระหวาง ปภ.สาขา กับทองถ่ิน 

 ไมมีชุดเผชิญเหตุ เพราะบุคลากรไมเพียงพอ เปนเพียงเขาไปมีสวนรวม

ประสานงานกับ ปภ.จังหวัด วาพื้นท่ีตองการความชวยเหลืออะไร 

- ขอเสนอแนะ  ควรมีเอกภาพในการประสานงาน 
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ประเด็น ความคดิเห็น 

(1) การจัดตั้งเปน ปภ. อําเภอ 

- รูปแบบ  โครงสรางครั้งแรกแตละอําเภออาจจะไมเต็มรูปแบบ 

 ไมจําเปนตองทุกอําเภอ แตควรจะมีในอําเภอที่มีความถ่ีภัยสูง 

 ควรมีที่ อ.เลาขวัญ และ อ.หนองปรือ เปนโซนท่ีไกล ใหมีบุคลากร 2-3 คน 

 ควรมีบุคลากรที่อยูในพ้ืนที่ เพื่อใหการชวยเหลือได 

 เปนเลขา ก.ช.ภ.อ. 

 รับผิดชอบงานสาธารณภัย ท้ังกอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 

 ภารกิจหลัก ควรมีการซอมแผน การประชาสัมพันธ การอบรม การเตรียม 

ความพรอมกอนเกิดภัย การทําแผน การสํารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัย การเปนสวนหน่ึง

ของคณะกรรมการระดับอําเภอ 

 ใชงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังผานคณะกรรมการในระดับอําเภอ 

จะเปนตัวขับเคล่ือนการชวยเหลือไดทันทวงที 

- ขอจํากัด N/A 

 

- ความเปนไปได ควรมี ปภ.อําเภอ 

 ถาเอา “ขนาดของจังหวัด” เปนตัวตั้ง จําเปนตองมี ปภ.อําเภอ 

 จังหวัดกาญจนบุรีควรมี ปภ.อําเภอเปนรายอําเภอ เพราะดวยสภาพพื้นที่ 

ที่หางไกลและกระจายกัน แตกรณีท่ีอําเภอติดกัน อาจเปน ปภ. เดียว เชน  

3 อําเภอทายที่ติดกันคือ อ.ทามวง อ.ทามะกา อ.ดานมะขามเต้ีย แตสวนขางบน  

อ.ไทรโยค 4 อําเภอ ควรเปนรายอําเภอ เชน อ.ทองผาภูมิ จะไป อ.สงัขละบุรี

ตองใชระยะเวลา 1.30 ชั่วโมงเปนอยางต่ํา ดังกรณีเกิดดินโคลนถลมกวาที่จะเขา

พ้ืนที่เกิดภัยตองใชระยะเวลามาก 

 บุคลากร มีตัวนายอําเภอ โดยมีผูชวยเปนปลัดปองกันหรือปลัดฝายความม่ันคง

ทําหนาที่แทน ปภ. ไมเหมือนกับมีเจาหนาที่เฉพาะรับงานของ ปภ. หรือจังหวัด

ไปดําเนินการ ยกตัวอยาง นํ้าตกท่ีไหลลงมาสูชุมชนแลวเกิดดินสไลดตองไปพึ่ง

นายอําเภอ โดยผูวาฯ มอบใหนายอําเภอสั่งการลงไป ถามี ปภ.ที่อําเภอนั้นจะทําให

การทํางานรวดเร็วข้ึนหรือไม การแกไขปญหาจะเหมือนกับที่ขุนน้ํานางนอน 

ที่มีศูนยบัญชาการโดยตรง แลวรายงานโดยไมตองผานหลายข้ันตอน 

 เห็นดวยใหมี ปภ.อําเภอจะไดรบัผิดชอบงานหลัก และลดภาระของปลัดอําเภอ 
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ที่ตองรับผิดชอบงานทุกกระทรวง ไมมีวันวาง แมกระทั่งวันหยุดเม่ือเกิดเหตุ 

ก็ตองมา งานหลักที่กลัวที่สุด คือ เร่ืองเกิดภัยก็ตองรับและเปนภาระงานที่หนัก 

 หากเปน ปภ.อําเภอ จะสะดวกในการชวยเหลือเมื่อเกิดภัย เพราะการใช

งบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง จะมีกรรมการชุดหนึ่ง คือ ก.ช.ภ.อ. 

นายอําเภอเปนประธาน ฝายปลัดฝายความม่ันคงเปนเลขาฯ บางคร้ังไมสะดวก 

ในขณะท่ีระดับจังหวัด ปภ.จังหวัดเปนเลขาฯ ของผูวาฯ ในระดับอําเภอควรมี

ความคลองตัวในรูปกรรมการ 

 เปน ปภ.อําเภอได ถาไมติดขัดเรื่องงบประมาณ 

 หากตั้งทุกอําเภอ ตองคํานึงถึงความหลากหลายของทั้งจํานวนประชากร จํานวน

ตําบล และอ่ืน ๆ 

 จังหวัดกาญจนบุรีควรมีในพ้ืนที่อําเภอ อาจเร่ิมจากอําเภอใหญกอนอําเภอเล็ก 

 เห็นดวยวาควรมี แตไมทั้งหมดทุกจังหวัด 

 อาจจะทําทีละ 1 ใน 5 หรือ 1 ใน 8 จาก 878 อําเภอ ถาดีจึงคอยพรอมกันหมด 

เนื่องจากเกรงวาจะเกิดปยหา ดังเชนปญหาท่ีเกิดกับการกระจายอํานาจใหแก

ทองถ่ินพรอมกันหมด 

 ควรไปตั้งในอําเภอท่ีหางไกล ไมสามารถติดตอกับจังหวัดได หรือเดินทางลําบาก 

ใหติดตอที่อําเภอนั้น แตละแวกใกลกันไมสมควรมี 

 การอยูที่อําเภอจะทําใหความรับผิดชอบเร่ืองสาธารณภัยจะชัดเจนข้ึน 

 ปญหาอํานาจการส่ังการของ ปภ. ตามมุมมองของทองถ่ินท่ีตองการใหมี ปภ.อําเภอ 

เพ่ือลอกับระดับจังหวัด ที่ ปภ.จังหวัด เปนเลขาฯ ของผูวาฯ ในฐานะ

ผูอํานวยการศูนยฯ และเพื่อส่ังการทองถ่ินไดโดยอาศัยอํานาจของผูวาฯ และ

นายอําเภอ 

 สามารถไปสงเสริมใหทองถ่ินจับกลุมซอมแผน มีภัยก็สามารถชวยกันได  

แชรทรัพยากรระหวางกัน 

 ถามีตองทํางานจริง เขาถึงปญหา สามารถไปพรอมกับหนวยงานอ่ืนให

ปฏิบัติงานรวมกันได ไมใชการมาเพ่ือสั่งการ ใชอํานาจ 

 หากจะมี ปภ.อําเภอตองพรอมเปนศูนยบัญชาการ ออกแนวหนาที่จะชวยพ้ืนที่ 

ที่ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาเองได โดยเฉพาะอุปกรณ เคร่ืองไมเครื่องมือ 

เครื่องจักรตาง ๆ มีแลวตองมาชวยเหลือไดจริง 



- 237 - 

ประเด็น ความคดิเห็น 

 ปจจุบันยังดําเนินการกันไดอยูระหวางหนวยงานในระดับอําเภอ แตหากในอนาคต

เกินขอบเขต หากจะมี ปภ. ตองสามารถดึงงบประมาณเขาสูพ้ืนที่ได เตรียมบุคลากร

และเคร่ืองไมเครื่องมือ 

 ควรเปน ปภ.อําเภอท่ีมีเคร่ืองมืออยูแลวระดมไปยังพ้ืนท่ีที่ประสบภัยบอยคร้ัง

และเปนประจํา เพ่ือใหการสนับสนุนในพื้นที่ดังกลาว 

 หากจะมี ปภ.ตองมีขอมูลของจังหวัดที่ชัดเจน ไมวาจะเปนประเภทภัยที่เคย

เกิดข้ึน หรือมีแนวโนมอาจเกิดข้ึน และขอมูลของแตละพ้ืนที่จําเปนตองการใช

เครื่องมืออุปกรณอะไรที่จําเปนตอภัยนั้น ๆ เพ่ือพรอมเขาชวยเหลือพื้นท่ี และ

อํานวยความสะดวก 

 อาจเปนการมองภาพในอนาคตขางหนา เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรียังไมมีภัย 

ที่รุนแรง 

ไมควร/ไมสามารถมี ปภ.อําเภอ 

 จะเอาตัว “เนื้องาน” หรือตัว “อําเภอ” มาจับเปนไปไดยากที่จะใหทุกอําเภอ 

เชน ระดับ 9 ทุกอําเภอ บางอําเภอตองรักษาการ แทนที่จะคอย ๆ ทํา อําเภอ 

ที่ยังมีปญหานอยหรือยังไมมีพรอมยังไมควรมี และรัฐบาลคงไมให  

 เมื่อรายไดไมมีก็ตองรับการอุดหนุนจากสวนกลางทั้งหมด ถาตั้งมาก็ไมมี

ประโยชนมี แตตัวโครงสรางแตยังตองพ่ึงทองถ่ินอยูดี ดังน้ันถาไมมีรายไดก็เปน

รูปแบบเดิมเพราะมีความพรอมอยูแลว 

 ควรใชกลไกในพ้ืนที่มีศักยภาพอยูแลวจะเหมาะสมกับยุคสมัยกวา เร่ิมตั้งแต

กํานันผูใหญบาน อปท. เพียงแตเพ่ิมอํานาจหนาท่ี เพราะมีคนมากและเปนคน 

ในพ้ืนที่ รูปญหารูพ้ืนท่ี 

 คนในพ้ืนที่ตองเปนนักบริหารจัดการ สามารถใหขอมูลกับผูวาฯ ได โดยไมจําเปน 

ตองลงไปทุกหนวยเพ่ือยังท่ีเกิดเหตุ โดยเฉพาะกํานันผูใหญบาน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน แตเพราะไมมีงบประมาณ อํานาจ กฎหมายรองรับ เพราะตางคน

ตางมีอํานาจของตนเอง ไมจําเปนตองกระจาย ปภ.ไปอยูทุกที่ อุปกรณ คน 

เคร่ืองไมเคร่ืองมืออยูท่ีทองถ่ินอยูแลว เพียงแตไมมีส่ิงท่ีจะรองรับการนําไปใช

ประโยชน อาจใชวิธีการเดือนหนึ่งนําผูเชี่ยวชาญ และ สตง. มาคุยที่จังหวัด 1 คร้ัง 

มีหนังสือสั่งการ แจงเวียนเปนมติ จะทํางานได เชน กรณีถํ้าหลวง โดยไม

จําเปนตองไปอยูที่อําเภอและตางคนตางทํา 
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 ลงมาที่อําเภอจะย่ิงวุนวาย ถาจะทําใหเปนรูปแบบเดียวกัน ควรเอางานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ินไปอยูแทน หากยังอยูในลักษณะปจจุบัน

เจาหนาที่ก็ตองฟงนายกทองถ่ินนั้น ๆ ในการปฏิบัติงาน การใหหัวหนา ปภ. 

มาสั่งเปนไปไมได วาควรฟงใคร แมจะเปนหัวหนา ปภ. นายอําเภอ ในขณะที่

นายกทองถ่ินสวมหมวกผูอํานวยการศูนยฯ ก็ตองฟงผูอํานวยศูนยฯ 

(2) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด 

- รูปแบบ  มีอํานาจอยูแลว ควรลงพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยบอยคร้ังและนาจะมีความเส่ียง เพ่ือเนน

การระดมสรรพกําลังไปทําตรงพื้นท่ีนั้น แทนการมีหนวยงานในพื้นท่ีเพ่ิม เชน 

กรณีเกิดภัยแลง ระดมทองถ่ินมาประชุมปรึกษาหารือวามีเคร่ืองไมเคร่ืองมือ

พอที่จะชวยเหลือกันอยางไร 

 ปภ. ควรทําแผนวาแตละพื้นท่ีตองการอะไร และจําเปนตองใชอะไร 

ในการดําเนินการเก่ียวกับภัยตาง ๆ ของแตละพื้นท่ีที่มีความเส่ียง 

 ปภ. ควรหาภาคีเครือขายวาจะเขาไปจุดไหนของพ้ืนท่ีไดบาง ไมจําเปนตองสราง

หนวยงานเพิ่ม 

- ขอจํากัด  การโยกยายบุคลากรระดับหัวหนา ปภ.จังหวัด เพ่ือใหไดตําแหนงที่สูงข้ึน สงผลตอ

การปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่องและรับรูปญหาของพ้ืนที่นั้น ๆ 

- ความเปนไปได N/A 

 

(3) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด สาขา 

- รูปแบบ  ใหบัญชาการตรงจากผูวาฯ แตมีสาขามาชวย เนื่องจากระยะทาง รายได และ

เขตที่รับผิดชอบประชาชนอยูหางไกล เหตุจากธรรมชาติ เชน ดินสไลด ตนไมลม

ขวางทาง ฝนตกหนักน้ําไหลไมทัน ตองดูภารกิจวาจะตองทําอะไร 

 ให ปภ.สาขาเปนเลขาฯ ก.ช.ภ.อ. สํารวจพื้นที่และรายงานจังหวัด 

 ถามีอัตรากําลังเพียงพอที่จะรองรับอําเภอในความรับผดิชอบ แตตองสามารถ

กําหนดอํานาจหนาที่ใหสามารถเปนเลขาฯ ของอําเภอนั้นไดดวย 

 ควรมีระเบียบใหชัดเจน กรณีทองถ่ินไมทํา ปภ.สาขาทําและเสนอ โดยอาจเปน

เลขา ก.ช.ภ.อ. 

 อาจดูจากหนวยทหารที่ข้ึนตรงในจังหวัดนั้น เขามาประกอบการพิจารณา  

เพราะหนวยทหารที่ประจําในพ้ืนที่จะเขาชวยเหลือประชาชนไดทันทวงที  

แตผูบัญชาการเหตุการณจะเปนใครท่ีจะทําใหการขับเคล่ือนมีประสิทธิภาพ 

ในการชวยเหลือ หนวยทหารก็เปนตัวแปรนอกจากระยะทาง รายได 
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 อาจดูการเตือนภัยยอนหลัง 20 ปของแตละจังหวัด วาภัยอะไรเกิดมากที่สุด 

โดยคาเฉล่ีย เพ่ือมากําหนดเปน ปภ.สาขา เพราะอีก 20 ปขางหนา ไมสามารถ 

รูไดวาจะเกิดอะไร แตเปนการเตรียมพรอม 

 จากตัวเมืองกาญจนบุรีไป อ.ทองผาภูมิ เปนทางเรียบ 140 กวากิโลเมตร  

จาก อ.ทองผาภูม ิไป อ.สังขละบุรี 75 กิโลเมตร ใชเวลา 2 ชั่วโมง  

จะชวยเหลือไมทัน ฉะนั้น ตองมสีาขา หรือ Cluster ที่อยูใกล เหมือนมี 2 ศาล 

ศาลจังหวัดอยูที่ อ.เมือง กับอีกศาลจังหวัดอยูท่ี อ.ทองผาภูมิ เพราะฉะนั้น

ขอบเขตอํานาจของศาลที่ อ.ทองผาภูมิ 3 อําเภอ ไมตองมาที่ อ.เมือง อาจมาทํา

เปนตุกตาวาทําไมถึงตองมี 2 ศาล เพราะการขนสงผูตองหาภายใน 24 ชั่วโมง 

ทําไมได ขอบเขตอํานาจศาลเหมือนกัน 

 20 กิโลเมตรของแตละพ้ืนที่ในจังหวัดตาง ๆ ไมเหมือนกัน 

 ควรแยกเปนกลุมอําเภอ จาก 13 อําเภอในจังหวัดกาญจนบุรี จะชวยให 

การประสานงานจะรวดเร็วข้ึน 

 จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดขนาดใหญแบงออกเปน 3 โซน โซนอีสานมีปญหา

เรื่องภัยแลง น้ําไมพอใช อีกโซนเปนพ้ืนท่ีปา (อ.เมืองบางสวน อ.ศรีสวัสด์ิ  

อ.ไทรโยค อ.สังขละบุรี) และอีกโซน อ.ทามวง อ.ทามะกา เปนเมืองอุตสาหกรรม 

ควรแบงออกเปน 3 สาขา เพราะภัยมีเปนชวง ๆ บางอําเภอจะไมมีอะไรใหทํา 

ฉะนั้น ความเชี่ยวชาญของท้ัง 3 สาขา จะตางกัน 

 โซนแรก มีปญหาเรื่องขยะมูลฝอย มลภาวะ โรงงานขนาดใหญเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิต มีถานหินจากผลกระทบอําเภอเดียวขยายเปน  

5 อําเภอ จากผลการขยายอัตราการผลิตของถานหิน 

 โซนที่สอง ถาแกปญหาชางปาไมได ปญหาอ่ืน ๆ ก็จะตามมา สาธารณภัย 

ชาง หนาว แลง 

 โซนที่สาม โซนอีสาน มีปญหาซับซอน คืออําเภอหวยกระเจา หนองปรือ 

เลาขวัญ อยางอําเภอพนมนวมขณะที่มีฝนตก ชลประทานสูบน้ํา 

อยางทั่วถึงแตมีบางสวนตองประกาศภัยแลง ตองแจกนํ้า ในขณะท่ี 

บางพื้นที่ฝนตกมีปริมาณน้ํามาก เพราะบอน้ําเก็บน้ําไมอยู แมจะเก็บอยู

ก็ใชไมได ทองถ่ินตองเอาน้ําไปเสริม ไปสงใหกับชาวบาน 

- ขอจํากัด N/A 
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- ความเปนไปได ขอดี/ขอเดนของการมี ปภ.สาขา 

 หากมีกําลังพลพอสมควรอยูที่สาขา จะสามารถชวยเหลือเพ่ือเกิดภัยเรงดวน 

 หากมี ปภ.สาขาอาจเปนศูนยท่ีจะประสานจะทําใหการชวยเหลือรวดเร็วข้ึน  

เพ่ือลดระยะเวลาที่ตองผานหลายกระบวนการกวาท่ีจะไดรับความชวยเหลือ 

ตามข้ันตอนของทางราชการ 

(4) อื่น ๆ 

- สาธารณภัยใน

แตละพ้ืนท่ีและ

กระบวนการ

ทํางาน 

 จังหวัดกาญจนบุรียังไมมีภัยรุนแรง จะเปนอัคคีภัย ภัยแลง วาตภัย  

ไมมีภัยธรรมชาติที่ใหญ 

 จังหวัดกาญจนบุรีมีภัยจากทางถนน น้ําทวม และวาตภัย และภัยที่เส่ียงวาจะเกิด

หรือไมเกิด คือ แผนดินไหว เพราะอยูในพื้นที่รอยเล่ือน 

 จังหวัดกาญจนบุรีอยูในเขตรอยเล่ือนเปนพ้ืนท่ีเส่ียง ที่อาจเกิดแผนดินไหวได  

จึงเปนจังหวัดเปาหมายที่ตองเฝาระวัง 

 เรื่องหอเตือนภัยโอนไปใหกรม ปภ. จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดแรก 

 แตละพื้นท่ีไมเหมือนกันในการเกิดภัยธรรมชาติ เพราะไมสามารถบอกลวงหนาได 

เชน อาจเกิดแผนดินไหวตรงรอยเล่ือนของจังหวัดกาญจนบุรี 

 บางประเภทภัยไมเคยเกิดข้ึนมากอนในจังหวัดกาญจนบุรี แตเกิดข้ึนแลว เชน 

น้ําทวมภูเขาหนองลู อ.สังขละบุรี  

 ภัยที่จะเกิดข้ึนในจังหวัดกาญจนบรุีในรอบ 10 ป เปนเรื่องน้ําทวมในโซนริมแมน้ํา 

 ปญหาในพ้ืนท่ี เชน สะพานมอญ กรณีน้ําในเข่ือนวชิราลงกรณ 15 ปที่ผานมา 

น้ํามาเติมเต็ม และมีส่ิงปลูกสรางเพ่ิมข้ึนมา กรณีการรุกพ้ืนท่ี สงผลตอ 

การชวยเหลือ โดยเฉพาะชวงท่ีตองระบายน้ําไปในพ้ืนที่ที่นํ้าทวมถึงแตกลับมี 

สิ่งปลูกสรางอยู ทั้งธุรกิจแพ ธุรกิจทําการเกษตรในท่ีต่ํา สงผลตอการปลอยน้ํา

นอยหรือมากที่เก่ียวเนื่องถึงธุรกิจเหลานี้ 

 จังหวัดกาญจนบุรีโซนหนึ่งมีฝนตกน้ําทวม อีกโซนหนึ่งไมมีฝนเปนเขตอีสานของ

จังหวัดกาญจนบุรี 

 จังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะภัยไมใหญ แตมีครบทุกภัย เชน น้ําปาไหลหลากที่ไลโว 

ประสานศูนย ปภ.เขต 2 ในเร่ืองเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและหนวยงานทหารระดับ

จังหวัดเขามาชวย 

 จังหวัดกาญจนบุรี เปนที่ตั้งของหนวยทหารท้ัง มณฑลทหารบนที่ 17 และ 

กองพลทหารราบที่ 9 ทั้งสองหนวยเปนกําลังหลัก สวนใหญมาเปนกรรมการ

รวมกับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมารวมจัดทําแผน  
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และมีการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝกรวมกันทุกครั้ง 

สนับสนุนท้ังกําลังคนและทรัพยากร และสวนใหญเปนหนวยนําในการถึงพ้ืนท่ีกอน 

จังหวัดไหนมีหนวยทหารอยูจะมากอน เพราะเปนเร่ืองความม่ันคงภายใน  

คลายกับจังหวัดสระแกว เปนหนวยทหารท่ีข้ึนตรงกับกองทัพ 

 มีหนวยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีอุปกรณพรอม เชน รถเกรดทาง รถบํารุงทาง 

รถเจาะบอบาดาล 

 หากเกิดสาธารณภัยเกินขีดความสามารถของทองถ่ินจะรายงานอําเภอ และ

อําเภอรายงานตรงจังหวัด 

 อุทกภัยใน อ.สังขละบุรี เปนพ้ืนที่ชุมชนที่อยูในเขตอุทยานฯ เมื่อเกิดถนนขาด  

ขอความชวยเหลือ ไมสามารถทําอะไรได เพราะเปนพ้ืนที่ของอุทยานฯ เปนปญหา

พ้ืนที่ดําเนินงาน 

 พ้ืนที่ของเอกชนกับพื้นท่ีของรัฐทับซอนกัน สงผลตอความชวยเหลือ เชน ชางปา 

เกิดในพ้ืนที่อุทยานฯ ไมใชพ้ืนท่ีชุมชน เหมือนสาธารณภัยปา บางคร้ังชางปา 

ก็ออกมาสรางความเสียหาย 

 หนวยหลักที่เขามาชวยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ ทหาร อปพร. และมูลนิธิ 

 แพกาญจนบุรีมีความปลอดภัยสูง แพหนึ่งหลังใชตนทุนในการสรางประมาณ

ลานบาท แพลมยังไมเคยมี แตเรือลากแพลมเคยมีเกิดจากหนาลม เรือท่ีลากฉุดกัน

หรือชวงน้ําลาก ถาเปนภัยจะมาจากเคร่ืองเสียง เปนภาวะเสียง แกปญหากัน 

มานานมาก ไปคุมทีก็ลด แตก็กลับมาดังเหมือนเดิม แตคนกาญจนบุรีไมเคย

รองเรียนเรื่องเสียง ตั้งแตมีนโยบายของผูวาฯ คนใหมหามเปดเคร่ืองเสียงตั้งแต

เที่ยงคืนเปนตนไป ทําใหปริมาณคนลดลง ทําใหแพที่ลงทุนจํานวนมากขาดทุน

ไปหลายราย 

 อํานาจการกํากับควบคุมดูแลแพ คือ กรมเจาทา 

 มีปญหาการบุกรุกเขาในลําน้ํามากเกินไป ทําใหตองมีการตรวจตราเปนระยะ

หลังจากท่ีมีความพยายามแกไขปญหาจากหนวยงานที่เก่ียวของ โดยฝายปกครอง

กับกรมเจาทา 

 ปญหาพ้ืนที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบแตกตางกัน เชน พ้ืนที่ของชลประทานกับ

พ้ืนที่เหนือเข่ือนเปนของอุทยานฯ สงผลตอการชวยเหลือเม่ือเกิดการระบายน้ํา 

ตองอาศัยเอกชนมาชวย 
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 กรณีจากภัยแลง เกิดไฟไหมไรออย ไมมีรถดับเพลิงที่ฉีดน้ํา ตองชวยกันเอง หรือ

ฝนตกชุกน้ําขังพืชผักก็เนาแตไมบอยคร้ังเทาภัยแลง บางปน้ําบาดาลไมพอใจ 

อยากใหราชการชวยเหลือแหลงนํ้าขนาดใหญ ชาวบานขุดกันเองไมได  

เพราะผิดกฎหมาย 

 จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นท่ีประมาณ 70 เปอรเซ็นต มีปญหาเรื่องพ้ืนท่ี เขตอุทยานฯ 

เขตรักษาพันธุสตัวปา มีเข่ือน 4-5 เข่ือนขนาดใหญ รายไดหลักจากการทองเที่ยว 

เมื่อเกิดกระแสขาววาเข่ือนจะแตก สงผลกระทบตอจังหวัดกาญจนบุรี ในขณะท่ี

ปาถูกบุกรุกอยางตอเนื่อง สงผลใหชางเริ่มออกมาหากินขางนอก เปนภัยตอ

ประชาชน 

 กรณีน้ําทวมที่ไลโว อ.สังขละบุรี มีปญหาอุปสรรคในการเขาชวยเหลือ เชน  

กวาท่ีอําเภอจะเขาไปทํางานได ตองรอให อบต.แจงวาไมมีงบประมาณ  

ใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน หองสุขาของชาวบานก็ไมไดซอม หนวยงาน 

ที่เขาไปแรก ๆ คือ อําเภอ อส. โดยของไดมาจากการรับบริจาค มีทหาร 

สาธารณสุขเขาไปชวยรักษา ตั้งแคมปขางใน ควรมีระเบียบท่ีจะทําใหการชวยเหลือ

เรว็ข้ึน ในขณะท่ีอําเภอมีงบประมาณที่ตองรอทองถ่ินประกาศกอน โดยเครือขาย

กํานันผูใหญบานสํารวจวาบานไหนเสียหาย ไดรับความเดือดรอน และทาง อบต. 

จะมาเอาขอมูลมาให 

 ลักษณะการทาํงานเปนการต้ังรบัในกรณีเกิดอุทกภัยจากน้ําปา เปนการแกไข

หนางานโดยชวยกันแตใชระยะเวลา 

 ปญหาคอนโดมิเนียม เชน มี 32 ชั้น แตมีรถกระเชาสูง 17 ชั้น จะชวยเหลือ 

ไดอยางไร ความปลอดภัยในการอยูรวม วิธีการที่จะชวยเหลือตัวเองในเบ้ืองตน 

(กรณีจังหวัดนนทบุรี) 

ขอเสนอแนะ 

 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรเนนกอนเกิดเหตุมากกวา  

และการเยียวยาบางคร้ังไมไดทําใหปญหาหมดไปโดยสิ้นเชิง 

 การระบายน้ําของเข่ือนออกมา บางคร้ังเจาหนาที่ทองถ่ินอาจไมเชี่ยวชาญ 

เรื่องงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบตาง ๆ จึงเปนอุปสรรค 

ในการทํางานใหความชวยเหลือบาง อยากใหมีการใหความรูแกเจาหนาท่ี 

 เมื่อมีกําลังพลทหารอยูในจังหวัด กําลังพลมีจํานวนมากหลายหมื่นคน อุปกรณ

พรอมทุกอยาง โอกาสท่ีประชาชนไดรับการชวยเหลือ โดยที่ประชาชนสูญเสีย

นอยท่ีสุด จะมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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 ศักยภาพท่ีทําใหชวยเหลือไดมาจากกํานันผูใหญบานเพราะมีเครือขาย ผูชวย 

คณะกรรมการหมูบาน รูหมดวาบานหลังไหนเสียหายอะไรอยางไร 

 เม่ือเกิดภัย ผูที่จะปฏิบัติจริงมีจํานวนมาก ตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวเขามาชวย 

 ควรแกไขการบริหารขอมูล โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดภัยเดิม ๆ ซํ้าซาก การแกไข 

ขอกฎหมาย เทคนิควิธีการตาง ๆ ไมจําเปนตองมีคนประจําในพ้ืนที่ ใชเทคโนโลยี 

ปรับกฎหมายใหกับคนในพ้ืนท่ีทํางานได อาจอยูท่ีจังหวัดก็สามารถบริหาร

จัดการได แตไมเคยคิดถึงขอมูลลวงหนา เชน กรณีภัยหนาว ตองแจกผาหมกัน

มาตลอด ตองคิดระบบอ่ืนที่ไมจําเปนตองใชคนจํานวนมาก แกประสิทธิภาพของคน 

 บางปญหาเหมือนกัน เชน ชางปา ไมใชตางคนตางแก ตองมีคนเชี่ยวชาญ  

มีชมรมตาง ๆ จะตองหารือพูดคุยกัน แกไขปญหา ที่ทํากินที่ไมทําใหเกิดการบุกรุก

ระหวางกัน 

- ศูนย ปภ.เขต N/A 

 

- งานดานสา

ธารณภัยในระดับ

อําเภอ 

 อําเภอจะสงรายงานสาธารณภัยใหจังหวัด 

 อ.ทองผาภูมิ กับ อ.สังขละบุรี สวนมากเปนพ้ืนที่ทับซอนระหวางอุทยานฯ กับปาไม 

การจะทําอะไรบางอยางตองขออนุญาต 

 อําเภอเมือง มีปญหาเรื่องชางปา มีพ้ืนท่ีติดกับเขตอุทยานฯ และเขตรักษาพันธุฯ 

ไมมีเอกสารสิทธ์ิ ชาวบานท่ีไดรับความเดือดรอนอาศัยสวนราชการในพื้นท่ี

ชวยกันเอง ไมสามารถใชงบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยได นํางบสวนอ่ืนไป

ชวยบรรเทาในเบื้องตน 

 อําเภอเมืองมีการนําเสนอแนวรั้วปองกันชางปา แตติดปญหาเพราะอยูในเขต

พ้ืนที่อุทยานฯ แมวางบประมาณจะสามารถหามาได 

 อําเภอทองผาภูมิ เจอปญหาเร่ืองชางปา บางคร้ังเจอในเขตของทองถ่ินจะยึด

ระเบียบแตกตางจากอําเภอ ระเบียบแตกตางกันเก่ียวกับการเบิกคาใชจายมา

ดําเนินการ 

 อําเภอเลาขวัญ ภัยจะไมใหญ แตประสบภัยทุกป ปญหาที่ควรแกไขอยางถาวร 

เชน ถนนขาดซ้ําซาก แมแต อบจ. มาชวยเหลือทําใหดีข้ึนก็ยังขาด เพราะตองไป

ดูทางน้ํา 

 อําเภอพนมทวม กรณีเหตุน้ําทวม ไดรับความรวมมือระหวางสองเทศบาลกับ

อําเภอ สามารถหารือและใหความชวยเหลือระหวางกันได โดยตัวอําเภอ 

เปนคนประสานโดยเฉพาะขอติดขัดเรื่องระเบียบ 



- 244 - 

ประเด็น ความคดิเห็น 

 อําเภอศรีสวัสดิ์ พ้ืนที่สวนใหญเปนปาอนุรักษ ปาสงวน มีแหลงกักกับเก็บน้ํา

ขนาดใหญ แตมีภัยแลงท่ีเกิดบอยคร้ัง ชาวบานทําการเกษตรไมมีนํ้าใช มีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 7 แหง แตละแหงจะไมคอยรายงานเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

จําเปนตองลงพ้ืนที่ และมีปญหาการโยนงานระหวางทองถ่ินกับสวนราชการ 

ในระดับอําเภอ สาธารณภัยบางอยางทองถ่ินจัดการได ในขณะที่กรมส่ังการมา

คนละทิศทาง ทั้ง สถ. และ ปภ. เชน มีหนังสือส่ังการมาวา ดานใดไมตองให

ความชวยเหลือเพราะเปนความรับผิดชอบของหนวยงานอ่ืน ปญหาจะเกิดตามมา 

 อําเภอหวยกระเจา มีปญหาภัยแลงตอเนื่องในโซนอีสานของจังหวัดกาญจนบุรี 

ตองแกไขปญหาแบบบูรณาการทุกจุดและระยะยาว เชน การหาที่กักเก็บแหลงน้ํา 

หรือทําอยางไรใหชาวบานมีน้ําใชไดตลอดทั้งป 

 อําเภอบอพลอย เกิดจากฝนตกและน้ําไหลผานทําใหถนนไดรับความเสียหาย 

หากทองถ่ินสามารถดําเนินไดก็จะดําเนินการเอง แตหากเกินความสามารถหรือ

งบประมาณไมเพียงพอ จะทําเร่ืองมาถึงอําเภอ และอําเภอจะแจงไปจังหวัด 

เพ่ือดําเนินการ เพื่อรอใหจังหวัดส่ังลงมา โดยมีงบประมาณเตรียมลงมาแลว  

แตปรากฏมีฝนลงมาอีกครั้ง งบประมาณท่ีเตรียมไวจึงไมพอเพราะถนนพังเพิ่ม 

เนื่องจากใชระยะเวลาในการดําเนินงานนานพอสมควร 

 อําเภอทามวง แมน้ําลําคลองผานหลายตําบล พ้ืนที่เกิดปญหาตลิ่งพัง ตองใช

งบประมาณมาก ประชากรสวนหนึ่งอาศัยที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน  

เปนขอติดขัดเร่ืองระเบียบขอกฎหมาย 

 อําเภอหนองปรือ ประสบภัยแลงกับอุทกภัย กรณีอุทกภัยมาจากปริมาณนํ้าฝน

จากตางพ้ืนที่จากจังหวัดสุพรรณบุรีและอําเภอใกลเคียง มีหนวยงานที่เก่ียวของ

เขามาชวยแกไขปญหาดวยการขุดลอกและสรางฝายชะลอน้ํา ติดปญหา 

เรื่องระเบียบขอกฎหมายการใชงบประมาณของทองถ่ิน 

 อําเภอทามะกา สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาล เกษตรกรรมบางสวน 

ฝนตกน้ําทวมนาสามารถใชเครื่องสูบน้ําออกจากนาไดทัน พืชไรไมไดเสียหาย

มากนัก อยูในอํานาจที่ทองถ่ินจะชวยเหลือได ไมเดือดรอนถึงอําเภอ หรือจังหวัด 

แตกรณีไฟไหมหนึ่งหลังกลับชวยเหลือไมได แตลมพัดหลังคาบานหนึ่งหลัง 

กลับชวยได ในขณะท่ีเสียหายหนึ่งหลังเหมือนกัน เม่ือฝนตกหนักไดรบัผลกระทบ

จากปลายน้ําของเข่ือน น้ํายังไมลนตล่ิงแตเกือบ ชาวบานเกิดความตกใจ 

มีการรองเรียนถึงอําเภอใหชี้แจงวาไมลนเพราะมีมาตรการจะปลอยน้ํา 
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 อําเภอไทรโยค สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาเขา เหมือนสังขละบุรี ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ 

มีอุทกภัยเกิดในพ้ืนท่ีอุทยานฯ กับปาไม สวนใหญเปนท่ีรัฐ 80 เปอรเซ็นต  

มีน้ําเออจากเข่ือนที่ทาเรือปาแซง ตรงนํ้าตกไทรโยคนอย เปนพ้ืนท่ีบานเรือน 

ที่บุกรุกที่การรถไฟจากน้ําตกไทรโยคนอยลงไป สวนใหญชาวบานในพื้นท่ีจะรู

รายละเอียดอยูแลววา กรณีหากเขื่อนปลอยน้ําก็จะไดรับความเดือดรอน แตก็มี

การบุกรุกที่ ทางเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอยแกปญหาโดยการบูรณาการ

อําเภอ ปภ. กํานันผูใหญบาน ชรบ. ทหาร แกไขปญหาเฉพาะไป แตถูกส่ือสาร

ออกไปวาชาวบานไดรับความเดือดรอนถูกแชอยูในน้ํามานาน โดยนักขาว 

ที่อยูในพื้นท่ี เทศบาลจะเขาไปดูตลอดเพ่ืออพยพ บุคคลเหลานี้จะมีบาน 2 หลัง  

อีกหลังอยูบนพ้ืนที่สูง ถาตองอพยพจะรูอยูแลว พวกรีสอรทตาง ๆ ที่รุกที่น้ํา 

ก็มีแผนสองของตนเองอยู โดยไมตองใหเจาหนาที่ราชการเขาไปชวยเหลือ  

จะมีเจาหนาที่ของตนเองที่ขนของ 

 อําเภอไทรโยค ยังมีภัยจากน้ําปาไหลหลาก ทําใหฝายขาดเปนลําหวยน้ําพัดฝน

ตกลงมา อําเภอประสานกับทาง ปภ. ตามลําดับช้ัน ทาง ปภ. เขาไปใหความ

ชวยเหลือโดยนําเรือเขาไป วันแรกไมสามารถเขาชวยไดเพราะน้ําแรงตองมา

หารือกันใหม รวมท้ังประสานทองถ่ินโดยจะของบประมาณจากโยธาธิการฯ ตองใช

งบประมาณหลายลานบาทเพื่อซอมแซม เพราะทําฝายจะทวมและพังตลอด การ

ชวยเหลือชั่วคราวมีการประสานทางทหารมีสะพานแบร่ิงท่ีสามารถจะทอดได 

ทางทหารยินดีประสานมาทางจังหวัด โดยกองพลทหารราบท่ี 9 จะสงเจาหนาที่

มาดู 

ในพ้ืนที่ ปรากฏชวยไมไดเพราะพื้นที่เปนแองกะทะข้ึนเขา การขนยายวัสดุ

อุปกรณตองใชรถขนาดใหญ พ้ืนท่ีถนนแคบและลงเขาก็อันตราย นายอําเภอ

ประสาน อบต.ในพื้นที่ ระหวาง อบต.วังกระแจะกับเทศบาลตําบลไทรโยค  

เปนพ้ืนที่ที่ติดกันมาคุยกัน และมีทางเดียวคือตองชวยตัวเอง คุยกับทางอุทยานฯ 

เพ่ือขอไมไผมาตัดทําเปนแพใหสามารถสัญจรเอาผลไมตาง ๆ ขามมาไดชั่วคราว 

 อําเภอไทรโยค มีปญหาเร่ืองพืชผลทางการเกษตร ทางทองถ่ินยินดีท่ีจะชวยเหลือ 

โดยตั้งงบประมาณชวยเหลือมาตามข้ันตอน เมื่อ สตง. เขามาบอกวาไมใชอํานาจ

หนาที่ของ อปท. ที่จะใหการชวยเหลือตองสงเงินคืน และทุกทองถ่ินติดตอถึงกัน 

จึงไมอยากใหการชวยเหลือเพราะเหตุผลดังกลาว 

 อําเภอดานมะขามเต้ีย พื้นที่สวนใหญเปนเกษตรกรรม มันสําปะหลัง ออย เปนหลัก 

ไมมีสาธารณภัยขนาดใหญ มีท่ัวไปคือ อัคคีภัย น้ําทวมไมมากนัก ในเขตพ้ืนท่ีมี
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เทศบาลตําบล 1 แหง อบต. 4 แหง ทั้ง 5 แหงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขนาดเล็ก มีขอจํากัดเร่ืองงบประมาณสงผลไปถึงการตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือ 

และสงผลตอเคร่ืองไมเคร่ืองมือในการปองกัน รวมถึงบุคลากรท้ัง 5 แหง 

มีผลตอเนื่องกัน 

- งานดาน 

สาธารณภัย 

ในระดับทองถิ่น 

 มีหนวยปองกันทุก อบต. 

 นายกทองถ่ินจะรูจักกัน อาศัยโทรหากันเพ่ือชวยเหลือระหวางกัน โดยมีสมาคม

ของผูบริหารเหลานี้อยูแลว 

 เวลาเกิดเหตุในพ้ืนท่ีจะแจง อบต. กอน กํานันผูใหญบานสวนมากจะเปน 

ผูประสาน เมื่อลูกบานโทรแจงกํานันผูใหญบาน ทางทองถ่ินจะเขาไปดูในพ้ืนท่ี 

 ทองถ่ินสวนใหญในจังหวัดกาญจนบุรีศักยภาพคอนขางนอย รายไดจํากัด 

 ทองถ่ินใกลเคียงจะชวยกันอยูแลว ถาหากมีเคร่ืองไมเคร่ืองมืออุปกรณพรอมกวา 

มีการใหความรูกับชาวบานใหสามารถชวยเหลือตนเองได แตขอระเบียบที่จะ

ชวยเหลือระหวางทองถ่ินก็มีปญหาเก่ียวกับการเบิกจาย เชน คาเช้ือเพลิง  

ออกนอกเขตก็มีปญหา บางพ้ืนที่มีความสามารถแตไมสามารถชวยไดเต็มท่ี 

 ปญหาการปฏิบัติงานกับทองถ่ิน โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ เชน อําเภอ 

เลาขวัญเปนพ้ืนที่แหงแลง ทองถ่ินจะกันเงินเพ่ือทําโครงสรางพ้ืนฐานมากกวา 

และกันเงินใหกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวนนอยจึงไมเหลือ 

เม่ือมีการประกาศภัย เกิดความลาชาที่ระเบียบในการเขาไปชวยเหลือ สะพานขาด 

น้ําทวม จะรอเวลาไมได 

 บางทองถ่ินสามารถดําเนินการจัดการชวยเหลือตัวเองได เม่ือประกาศภัย 

ทองถ่ินบางแหงมปีญหาเก่ียวกับระบบการเบิกจาย ท่ีอาจถูกตรวจสอบโดย สตง. 

 กํานันผูใหญบานจะตอบรอคําสั่งจากนายอําเภอไปดําเนินการท่ีทองถ่ินได 

 กรณีไฟไหม ทองถ่ินตองอาศัยเทคนิคถายรูปมุมกลองใหทับ 2 หลัง 

 กรณีการใหผูวาฯ เซน็หนังสือบังคบัใหทองถ่ินทําขอมูลภัยตาง ๆ สง ปภ. 

กลายเปนผลงานของ ปภ. เปนส่ิงท่ีทองถ่ินประสบ 

 ปภ. ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมักไมลงรอยกับทองถ่ิน เพราะทองถ่ิน

ไมคอยยอมรับ บางคนมาจากสายชาง คนที่มาโดยตรงเปนเจาพนักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยไมมากนัก เพราะ ปภ. ยุบมาจาก 5 หนวยงาน โดยที่

ไมไดมองวาทองถ่ินก็มีหนวยงานเหลาน้ีอยู 

 การจะไปชวยนอกเขต อปท. ตองรอการรองขอและตองมีหนังสือ 
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 กรณีกิจการแพของจังหวัดกาญจนบุรี ยังไมเกิดเหตุแพลม แตมีคนเสียชีวิตตลอด

เพราะเมา ทองถ่ินไดขอใหกิจการเหลาน้ีตองมีเสื้อชูชีพ ถังนํ้ายา แตก็ไมยอมทํา 

บอกวาอยูในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี แตเม่ือจะเก็บภาษีก็บอกอยูในอีกเขต

ทองถ่ินหนึ่ง คือ อบต.ปากแพรก แตเมื่อ อบต.จะไปเก็บภาษีก็บอกวาอยูในเขต

เทศบาลเมือง เพราะจอดแพไดสองฝง จึงตองใหตํารวจเขาไปดําเนินการ  

ภัยสวนมากจะเปนวัยรุนเมาและตีกัน 

 องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี ไมตองผาน ปภ.จังหวัด เพราะเปน 

รองประธานคนท่ีสองของผูอํานวยการศูนยฯ สามารถรายงานถึงผูวาฯ โดยตรง 

อีกทั้งมีงบประมาณจํานวนมาก แต อปท. ขนาดเล็กยังตองรายงานตอ ปภ.จังหวัด 

 อบจ.จะคอยชวยเหลือทองถ่ินในภัยที่เหนือขีดความสามารถของพ้ืนที่ท่ีจะ

ดําเนินการได เชน พวกเคร่ืองจักรกล รถน้ํา ท่ี อบจ. มีอยูแลว 

 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ไมคอยมีไฟไหม เพราะเจาหนาที่ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยทํางานในเชิงรุก อบรมท้ังชุมชน อปพร. ทุก 1 ป มีการซื้อถังยา 200 ลูก 

แจกตามชุมชน ถาหายไปใหมาแจงจะไปติดใหใหม 

 สมาชิกทองถ่ินมีเคร่ืองมือตาง ๆ ก็จะมาชวยเหลือกัน บางทีแจงเร่ืองไฟฟา 

รถดับเพลงิยังไมเขามา ถังนํ้ายาตาง ๆ มาฉีดไวกอนแลว 

 สาธารณภัยของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีลักษณะคลาย ๆ กันในแตละป จะมี

การทําตารางแผนทุกปทําไวตลอด และสงให ปภ.ตลอดทุกป 

 จังหวัดกาญจนบุรีมีงานปองกันมาตั้งแต พ.ศ. 2487 ปญหามีมาตั้งแตยังไมมี 

อบต. เทศบาลตาํบล มีสุขาภิบาล เดิมมีเพียงเทศบาลเมือง ไมมีกรม ปภ.  

ใชกฎหมายระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เม่ือมีกรม สถ. และเร่ิมมีกรม ปภ. 

เปนผูออกกฎหมายใหทองถ่ินปฏิบัติตามในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แตคนท่ีออกกฎหมายไมใชผูปฏิบัติ ดัง พ.ร.บ.ปภ. 2550 เรื่องการสงเคราะห

ผูประสบภัย มองสาธารณภัยขนาดใหญ ในขณะท่ีไฟไหมบาน 1 หลัง ไมสามารถ

เบิกใหได จนกระท่ังทองถ่ินตองจัดตั้งคณะกรรมการทําหนังสือหารือไปที่จังหวัด

ในกรณี 1 หลัง จังหวัดมีหนังสือมาวาใหแตตั้งคณะกรรมการของ อปท. ประชุม 

แตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีไมเคยรองขอไปที่กรม ปภ. เพราะมีกองสวัสดิการ 

เวลามีเหตุสาธารณภัยจะใชเงินของเทศบาลตนเอง มีงบประมาณตรงนั้น 

 อบต.หนองประดู อําเภอเลาขวัญ เปนภัยจากน้ําทวมลาดลงไป สวนใหญเปน

วาตภัย บานพังเสียหาย โดยวิธีการชวยเหลือใหชางไปสํารวจเพ่ือเตรียมเบิกจาย
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จากทองถ่ิน และปญหาอัคคีภัยชวงหนาออย เพราะโรงงานเรงตัดออย ไฟจึงลาม 

เปนภัยที่จัดการเองไดในทองถ่ิน สวนใหญเปนพ้ืนท่ีไรออยไรมันสําปะหลัง  

 

ขอเสนอแนะ 

 ทองถ่ินจะพรอมหรือไมพรอมดูจากรายได 

 ควรทาํให อปท. เทาเทียมกัน เชน อุปกรณท่ีจะชวยเหลือกรณีเกิดภัย หรือ

บุคลากร เนื่องจากรายไดไมเทากัน ปภ.ควรสนับสนุน จะชวยใหทองถ่ินออก

ชวยเหลือโดยไมตองรอ ปภ. 

 ปภ.ควรลงมาชวยทองถ่ินวาขาดเหลืออะไร กรม ปภ. ตั้งงบประมาณมามอบให 

แตทองถ่ินตองมีคนพรอม เชน ใหรถแกทองถ่ิน ตองมีคนขับได ทําแผนทํา

โครงการให ปภ. จะงายกวาการให ปภ.ลงมาพ้ืนท่ี ถาคุยกันรูเร่ืองงานก็จะเดิน 

 เรื่องงบประมาณ ควรอยูที่จุดเดียว หากทองถ่ินสามารถดําเนินการไดควรให

ดําเนินการ เพราะนายอําเภอคงไปทําทุกเร่ืองใหไมได 

 ปภ. ควรต้ังโครงการใหงบประมาณสนับสนุนทองถ่ินไปอบรม 

 กรม ปภ. ตองไปดูความเหลื่อมลํ้าของ อปท. โดยเฉพาะ อบต. ที่เก็บภาษีไดไมมาก 

เพราะอยาง อบต. มีรถน้ํา แตไมมีพนักงานขับ 

 กรม ปภ. มีกําลังในการซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองจักร บางคร้ังไมไดใชประโยชน ควรมี

การใหทองถ่ินซึ่งมีการใชประโยชนไดมากกวา โดยเฉพาะทองถ่ินระดับเล็ก 

อยาง อบต. ที่ขาดแคลนรถดับเพลิง หรือกรณีน้ําทวม ปภ.ซื้อเรือเปนหม่ืนลํา  

แตหลงัจากนั้นไมไดใชประโยชน แตไมไดใหทองถ่ินเพราะถือเปนคนละกรม  

- กฎหมาย 

ระเบียบตาง ๆ 

 กฎหมายของแตละหนวยงานคนละแบบกัน ในกรณีเขาไปชวยเหลือของ 

แตละหนวยงาน 

 ทองถ่ินจะไปสั่งกํานนัผูใหญบานก็ไมไดเพราะกฎหมายคนละตัว แมวาจะผาน

ผูอํานวยการศูนย ระเบียบกฎหมายไมเหมือนกัน แมกระท่ังทองถ่ินแตละ

ประเภทก็กฎหมายคนละฉบับกัน 

 เรื่องพ้ืนที่ทับซอน กรณีไลโวอยูในเขตรักษาพันธุฯ มีกฎคอนขางละเอียดเพราะ

เก่ียวกับมรดกโลก การจะสรางถนน ส่ิงปลูกสรางถาวรจะกระทบกับระเบียบ 

การสรางจะตองมีการศึกษากอนวาขัดกับสภาพแวดลอมหรือไม เพราะเปน

เสนทางถนนในปา เชนเดียวกับสะพานที่ตองเขากับบริบทของพื้นที่ในเขตนั้น ๆ 

ทําใหการสรางส่ิงเหลานี้ตองใชระยะเวลานาน 
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 ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี หลายหลังคาเรือนเปนบานเลขท่ีชั่วคราว น้ําประปา 

ไฟฟา ใหไมได เพราะไมมีเอกสารสิทธ์ิ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตอุทยานฯ เขตอนุรักษฯ 

บางพ้ืนที่มีใบ ภบท.5 เปนเอกสารสิทธ์ิทํากิน เปนที่ทหาร แตเดิมยังสามารถ 

เสียภาษีที่ อบต. แตปจจุบันรับไมไดจะผิดกฎหมาย คือ ใหพื้นที่ทํากินแตไมได

เปนสิทธ์ิ แตถารัฐจะใชประโยชนตองคืนท่ีน้ัน แตชาวบานเขาใจวาอยูมา 

หลายรุนแลว นับตั้งแตรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสไทรโยค ยังเปนพื้นท่ีที่มีปญหา 

เพราะหากตองการพื้นที่ดังกลาวตองเปนการเชาที่ราชพัสดุ และหากเกิดภัยพิบัติ

จะทําอยางไร เพราะไมสามารถจายเงินชวยเหลือใหได 

 เรื่องไฟไหมในชวงหนาหนาวและหนารอน เพราะชาวบานเปนชาวกะเหร่ียง 

บานเปนไมและไมไผ ครัวจะคลุกไฟไวอยูบนบานจึงเกิดไฟไหมบอย เวลาเกิดเหตุ 

สวนใหญอําเภอใชงบกาชาดฯ มาชวย อปท.จะติดขัดเร่ืองระเบียบไมสามารถ

เบิกจายได และไดหารือกันวามเีงินสํารองที่สามารถนํามาใชได จึงอยากให 

มีความชัดเจนเรื่องเหลานี้ วาบานไฟไหมหน่ึงหลงัเปนสาธารณภัยหรือไม 

แมกระท่ังกรณีหองนํ้า แยกกับบานก็เบิกไมได ซึ่งชาวกะเหร่ียงจะแยกบาน 

กับหองน้ําออกจากกัน 

 ระเบียบกระทรวงการคลังจะระบุเอกสารที่จะสงมาขอความชวยเหลือ 

วาตองมีอะไรบาง ถาผิดก็ตองแกไข ปญหาจะประสบกับพื้นที่หางไกล ณ วันน้ี

ยังไมเห็นเอกสารเลย พยายามใหกรมบัญชีกลางไดดูในเร่ืองอัตลักษณของพื้นที่ 

เชน กรณีสวมที่ยังไมไดซอมในพื้นท่ีชาวกะเหรี่ยง ไดรับคําตอบวา ไดเพียงที่อยู

อาศัย แตไมสามารถอยูอาศัยได เพราะหองน้ําเปนสวนแยกออกจากตัวบาน 

 ปญหาไฟไหมหลังเดียวไมเปนสาธารณภัย ไหมสองหลังจึงจะไดรับการชวยเหลือ 

จนทําใหเกิดความคิดในแงลบวาทําไมไมทําใหไหมสองหลัง ปภ.พยายามแกไข

ผลักดัน แตยังไมไดรับการดําเนินการแตอยางใด 

 กรมบัญชีกลางมองวา ไฟไหมบานหลังเดียว ศักยภาพของทองถ่ินนาจะดูแล 

ในเบ้ืองตนได ตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ ในเร่ืองผูอํานวยการทองถ่ิน แตเมื่อเวลา

ผานไปทองถ่ินมองวาไมไดเปนสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ในขณะที่ทองถ่ินตองดูระเบียบกระทรวงมหาดไทย แตความไมชัดเจนของ

ระเบียบแตละกระทรวง ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการตีความ เมื่อมีการออก

ระเบียบหลักเกณฑท่ีชัดเจนในระเบียบกระทรวงการคลัง จึงยึดระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยเปนหลัก ไมไดมองใน พ.ร.บ. ปองกันฯ ท่ีสามารถจัดต้ัง

ชวยเหลือในเบื้องตน 
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 ระเบียบกระทรวงการคลังใชเฉพาะเรื่องเงินทดรองราชการ ทองถ่ินจะอิง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องคาใชจาย แตอิงหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลังในเร่ืองเม็ดเงินในการชวยเหลือวาแตละคนตองจายเทาใด 

 งบประมาณที่ทําใหม่ันคงแข็งแรง ระเบียบกระทรวงการคลังจะระบุไวชัดวา 

อะไรคือมั่นคงแข็งแรงใหไปดูงบประมาณของทองถ่ิน อยางพื้นที่ซอมบอย  

ทวมบอย มีการชวยเหลือทุกครั้งตามท่ีรองขอมา แตบางครั้งอนุฯ กรรมการ 

ที่ตรวจเอกสารของกรมหรือจังหวัด จะบอกวาพื้นท่ีเดิม มุมเดิม แบบเดิม 

ถายภาพแคตนไมเพิ่มข้ึน ไดมีการทวงติงและแจงกลับไปเพราะจะมีหนวย

ตรวจสอบจังหวัด คปจ. ที่มีทั้ง สตง. คลังจังหวัด หรือกรม แตเมื่อเดือดรอนจริง

ก็จําเปนตองชวยอยู แตเงินทดรองตามระเบียบกระทรวงการคลังคือ ทําให

บรรเทาชวยเหลือในเบื้องตน แตไมสามารถทําใหมั่นคงแข็งแรง 

 ดานการเกษตรท่ีมักจะเจอปญหาในทุก ๆ ภัยท่ีมากระทบ ทองถ่ินจะบอกวา

ไมใชภารกิจถายโอน ไมใชอํานาจหนาที่ในการตีความตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย และ สตง. ในการออกขอหารือของทางทองถ่ินกับของ ปภ. 

จะเปนคนละแนวทาง โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังเขียนไววาถาเกินศักยภาพ

ไมสามารถชวยเหลือไดก็ใหรองขอมาตามระบบ แตเร่ืองถนนตองมีหนังสือวา

งบประมาณหมดแลวถึงจะขอรบัการชวยเหลือจากกระทรวงการคลังได  

เปนเร่ืองขอจํากัดที่แตละทองถ่ินตั้งงบประมาณไมเพียงพอ เกิดความลาชาบาง 

แตความเสียหายดานอุทกภัย ถนน ตองรอใหน้ําลดเพ่ือใหเห็นความเสียหาย

ชัดเจน และตองอาศัยระยะเวลาในการสํารวจ เกิดความลาชา เพราะไมสามารถ

ไปซอมในระหวางที่ถนนขาดได 

 กรณีชางปาที่เก่ียวพันกับเขตพ้ืนท่ี มีการตอบหารือซ่ึงเปนแนวทางถือปฏิบัติของ

กระทรวงการคลัง สวนมากเปนการบุกรุกพ้ืนที่ของชาวบานจึงชวยเหลือไมได 

แตกรณีชางออกมาทํารายประชาชนนอกเขตพ้ืนที่ ถาเปนพ้ืนที่เกษตรมีการข้ึน

ทะเบียนกระทรวงเกษตรฯ สามารถใชเงินทดรองชวยเหลือ คือตองเปนไปตาม

หลักเกณฑของหนวยงานนั้น ๆ และพิสูจนไดวาชางปาทํารายในลักษณะใด 

 มีประเด็นขอหารือในพ้ืนที่ตลอดเพื่อใหความชวยเหลือ แต สตง. ไมเคยมา  

มีแตขอทวงติงผานเอกสาร 

ขอเสนอแนะ 

 กรม ปภ. ตองแกกฎหมาย เพราะเปนกฎหมายที่ออกโดยระดับใหญ ซึ่งใชกฎหมาย

ตามระเบียบการคลงัของกรมน้ัน ทําใหทองถ่ินไมสามารถเบิกจายได 
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 ควรแกไขกฎหมายอยาง พ.ร.บ. ปองกันฯ ดังกรณีประสบปญหาไมสามารถให

ทองถ่ินมาชวยสํารวจขอมูลใหกับ ปภ.ได หากแกใหเปนอํานาจของ ปภ.สาขา 

กรณีทองถ่ินไมดําเนินการ โดยให ปภ.สาขาเปนเลขาฯ ก.ช.ภ.อ. เนื่องจาก 

ตามกฎหมายถาเกิดเหตุที่ทองถ่ิน ใหทองถ่ินรายงานอําเภอและจังหวัด 

 ควรใหมีกฎหมายตัวเดียวกัน เชน พืชผลทางเกษตรเสียหาย ทางทองถ่ิน 

ก็ชวยเหลือไมได เนื่องจาก สตง. ตรวจแลวไมอยูในภาระหนาที่ของ อปท.  

ปภ.ก็ใหเทศบาลดําเนินการไดเลย แตติดปญหาเร่ืองขอกฎหมาย 

 ตามระเบียบการคลงัใหแคซอม ใหสามารถสัญจรไปมาได แตกลายเปนการซอม

เพียงชั่วคราว ควรจะเปนการสนับสนุนแบบถาวร โดยมีการแกกฎหมายใหเปน

ฉบับเดียวกันหมด โดยเฉพาะท่ีทับซอนหลายหนวยงาน แมกฎหมาย ปภ.  

จะเปดชองใหผูอํานวยการสถานการณดําเนินการได 

 สตง. มีปญหาไมเทาเทียมกันในแตละจังหวัด ควรมคีูมือมาตรฐานในการพิจารณา 

เพ่ือแกปญหาที่ทําใหคนไมกลาเส่ียง ทั้งที่บางอยางดําเนินการได แตกลับถูกเรยีก

งบประมาณคืน ควรเปลี่ยนกฎหมาย ทําคูมือที่ชัดเจน แตตองไมใชในเว็บไซต 

เพ่ือใหมีหลักฐานลงนามชัดเจน 

 กฎระเบียบควรยืดหยุนใหผูปฏิบัติสามารถทํางานไดจริง  

- แผน/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

 เทศบาลเมืองกาญจนบุรีทําแผนแผนดินไหวไวเรียบรอยแลว แมวาภัย 

ยังไมเกิดข้ึนก็ตามแตก็มีความเส่ียงในอนาคต 

 สวนใหญทางจังหวัดใหทองถ่ินทําแผนพ้ืนที่เส่ียง 

- อปพร.   กรม ปภ. มปีญหากับการปฏิบัติงานของทองถ่ิน แมกระท่ังระเบียบของ อปพร. 

แตเดิมการจัดตั้ง อปพร.ใหมตองให อปท. เทานั้น แตเมื่อจัดตั้งข้ึน กรม ปภ. 

มองวา อปพร. เปนของกรม ในขณะที่ผูอํานวยการศูนย อปพร. เปนนายก

ทองถ่ินหรือ ปภ.จังหวัด ในระเบียบเขียนไววา อปพร. จะออกพื้นที่ นายกตอง

เปนผูอํานวยการสั่งการเปนหนังสือส่ังการ บางคร้ังหัวหนา ปภ. โทร.มาส่ังการ 

อปพร. โดยไมมีหนังสือและไมผานนายกทองถ่ิน และหากเกิดเหตุข้ึนกับ อปพร. 

จะทําอยางไรเมื่อไมมีหนังสือสั่งการจากนายกทองถ่ิน 

 เวลาทองถ่ินจะชวยเหลือผูประสบภัย ตองเขียนหนังสือใหดีเพ่ือปองกัน สตง. 

และไดนําเร่ืองนี้ไปคุยกับกรม ปภ. ซึ่งกรมบอกวาจะแกใหแตก็ผานไป 1 ปแลว 

แมกระท่ังเบี้ยเล้ียงของ อปพร. 200 บาท ตั้งแต พ.ศ. 2547 แต สตง. บอกวา

เบิกจายไมได ในขณะที่ระเบียบเขียนไววาทํางาน 8 ชั่วโมง เบิกจายได 200 บาท 

ใหไดแค 120 บาท เพราะวากรม ปภ. เขียนอีกวา ถา อปพร. ไปดูงานตางพ้ืนที่ 
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ใหเบิกไดเริ่มตนที่ 120 บาท สตง. ยึดระเบียบนี้แทน อปพร. จึงมาทะเลาะกับ

ทองถ่ินแทน ตองทําหนังสือหารือกับกรม จนกระทั่งเม่ือตนป พลเอกอนุพงษ 

เผาจินดา ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให อปพร. สามารถเบิกจายได

รวมทั้งภัยทางถนนดวย เขียนไววา อปพร. ตองเรียนอะไร เชน ฝกการจราจร 

การจัดการผูมีอิทธิพล แตพอ อปพร. ไปเรียกรถเบิกไมได สตง. บอกวาไมใช

หนาที่ เปนหนาที่ของเจาพนักงาน ออกตรวจความสงบในหมูบานไมได  

ถาใครเบิกแลวตองจายเงินคืน จนกระทั่งระเบียบฯไดออกมาแกไขปญหาดังกลาว 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกใหม ให อปพร. และเจาหนาที่ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยสามารถเบิกจายสาธารณภัยท่ีเกิดจากน้ํามือมนุษย ภัยจาก

ธรรมชาติและภัยทางทองถนน เพราะ 3-4 ปที่ผานมาเร่ือง 7 วันอันตราย 

ที่เบิกจายกัน ถูก สตง. ทักทวงมาตลอด จึงใสไปในระเบียบเร่ืองภัยทางทองถนน 

 ปจจุบัน อปพร. ออกตรวจ เปานกหวีดก็ได 4 ชั่วโมงใหไดไมเกิน 100 บาท  

ไมเกิน 8 ชั่วโมง ใหไดไมเกิน 200 บาท ถาเกิน 8 ช่ัวโมงใหได 300 บาท 

 การออกตรวจระหวาง อปพร. ในเขตเทศบาลตําบลทองผาภูมิ รวมกับงาน

ปองกันฯ จะออกตรวจต้ังแต 6 โมงเย็นถึงเชา ใชงบประมาณของเทศบาล 

เบิกจายคนละ 200 บาท เกิน 8 ช่ัวโมง ทําไดมาตลอด แตเม่ือ สตง. ทวงติงวา

ไมใชอํานาจหนาที่ เปนหนาท่ีของตํารวจ ในขณะท่ีความจริงไมมีตํารวจจะมา

คอยตรวจตราตามบานชองท้ังคืนได สวนใหญรอเฝาระวังท่ีสถานี ดังนั้น  

ควรเนนเร่ืองกอนเกิดเหตุ 

 อปพร. สามารถชวยเหลือได ในฐานะผูชวยเจาพนักงาน แตตองดูดวยวาไดรับ

การฝกมาขนาดไหน อยางไร 

 นายกทองถ่ินจะลงนามแบง อปพร. ออกเปนแตละฝาย จะสามารถเขาชวยเหลือได 

แตบางกรณีจะตองหาม อปพร. เขาไปชวยเหลือ โดยเฉพาะอุปกรณ 

เครื่องปองกันรางกายของตนเอง กรณีเหตุเพลิงไหมจะอบรมให อปพร. เขาชวย

คล่ีสาย แบกสาย เรียกรถ จัดการจราจร คนที่ไดฝกมีความแข็งแรงจะชวย 

ว่ิงสายได เพราะบางทองถ่ินพนักงานดับเพลิงมีจํานวนนอย 

 อปพร. ถามีเข็มตองติดเข็ม ใหคนรู เวลาออกนอกพื้นที่ และเพ่ือใหเจาหนาท่ี

ตํารวจรูดวย ไมอยางนั้นจะเขาพื้นที่ไมได 

ขอเสนอแนะ 

 ประธาน อปพร. ที่มภีาวะผูนําจะมีสวนท่ีจะทําใหเกิดการรวมกลุมกันได 

- ภาคสวนอื่น  กิจการแพ ดําเนินการแกไขปญหาภัยในพ้ืนที่ของตนเอง เชน น้ําทวม ใชคน 
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ของตนเองในการขนยาย 

- ขอเสนอเพ่ิมเติม  ขนาดของจังหวัดจะเปนตัวตั้งไดหรือไม เก่ียวกับพื้นที่วาจะมี ปภ.อําเภอ หรือ 

ปภ.สาขา เพราะถาเปนขนาดของจังหวัดจะทําใหการทํางานท้ังการส่ังการจาก

สวนกลางลงไปถึงอาจจะไมดีเทาท่ีควร ยกตัวอยางจังหวัดกาญจนบุรีแบงเปน  

3 ระดับ จากตัวจังหวัดไปถึง 4 อําเภอ ไมเกิน 20 กิโลเมตร จาก 40 กิโลเมตร 

ไป 80 กิโลเมตร มีประมาณ 3-4 อําเภอ จาก 80 กิโลเมตร ไป 100 กิโลเมตร  

มี 2 อําเภอ และจาก 100 กิโลเมตร ไปถึง 200 กิโลเมตร มี 1 อําเภอ คือ  

อ.สังขละบุรี แตพื้นที่อยางจังหวัดนนทบุรีไมเกิน 20 กิโลเมตรก็ไมจําเปน ตองมี 

ใชบัญชาการที่จังหวัดเปนเอกภาพดีกวา 

 จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่มากเปนอันดับ 3 ของประเทศ (อันดับ 1 เชียงใหม  

อ.อมกอย อันดับ 2 ตาก อ.อุมผาง มีพื้นที่มากที่สุดใน 878 อําเภอ)  

มี 13 อําเภอ แบงเปน 4 โซน โดยเอาระยะทางว่ิง ท้ังข้ึนเขา ลงเล้ียว  

จะชวยเหลือประชาชนอยางไร 

 จุดแข็งของนนทบุรี คือ ตัวรายไดทองถ่ิน เปนสังคมเมือง รายได อบต. 60 ลานบาท

เทศบาล 200 กวาลานบาท เทศบาลนครนนทบุรี 4,000 ลานบาท (เนื่องจาก

รองผูวาฯ ยายมาที่กาญจนบุรีได 1 สัปดาห และอยูนนทบุรีมากอน) เมื่อมีรายได 

การจะทําภารกิจเพ่ิมในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงเปนภารกิจ

มากกวา เนื่องจากสังคมตองการความปลอดภัย เม่ือมีรายไดก็สามารถขยายงาน

ใหมี “กองสาธารณภัย” มีรถดับเพลิง รถน้ํา รถตรวจการ และขยายตําแหนง 

ใหคนมาทํางานเปนหัวหนา เมื่อมีความพรอม จังหวัดบัญชาการลงไป ระหวาง

ทองถ่ินชวยเหลือกัน เพราะพ้ืนที่มีระยะใกลกัน 

 ในขณะท่ีกาญจนบุรี รายไดมีไมมากนักและที่ดินเปนที่ดินราชพัสดุ ทหารใชเปน

พ้ืนที่ดูแลและบัญชาการ คร่ึงหนึ่งเปนพ้ืนที่ทางทหาร 60 เปอรเซ็นตจากทั้ง

จังหวัด และอีก 40 เปอรเซ็นตไมใชเอกสารสิทธ์ิท้ังหมด ความจริงคือ 20 เปอรเซ็นต 

 การแกปญหาบุคลากร อาจตองใชพนักงานราชการ 4 ป หรือบุคลากรจาก

ภายนอกไมเปนขาราชการเอามาเปนพนักงานราชการ เซ็นสัญญา เพ่ือแกไข

ปญหาคนไมครบตามกรอบอัตรากําลัง มาทํางานในระดับธุรการ ผูชวย 

เจาพนักงาน แตตองวุฒิปริญญาตรี เพื่อใหเปนเจาพนักงานได 

 ขอมูลมีการเก็บไวเปนจํานวนมากในแตละป หลายหนวยงานมาขอ แตอยากให

ขอมูลที่นําเสนอควรมีการนําไปขับเคล่ือนจริง เกิดจุดตกผลึกที่ทําใหเกิด 

การเปล่ียนแปลง และไมหายไป ตองมีการบันทึกและสามารถหยิบมาใช 
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ประเด็น ความคดิเห็น 

อยางตอเน่ืองได ทั้งพัฒนาคน พัฒนากฎหมาย 

 จังหวัดกาญจนบุรมีีกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟาที่ไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อน 

บางตําบลมีความพรอมไมตองการรับความชวยเหลือ ปภ.นาจะลองพูดคุย 

เพราะคาไฟฟามีการแบงไวในกองทุนอยูแลว 

 ทุกคนในพื้นที่ตองตระหนัก การอยูอาศัยที่ตองเอาตัวรอดใหได โดยเฉพาะภัย 

ที่ยังไมเกิดข้ึน แตตองมีแนวทางปองกัน เชน การสอนในโรงเรียนเก่ียวกับ 

ภัยธรรมชาติตาง ๆ สวนมากจะเปนทองถ่ินขนาดใหญท่ีจะสามารถดําเนินการ

อบรม สวน อบต. จะไดงบจาก สปสช. เก่ียวกับเร่ืองของสาธารณสุข  

แตไมใชเรื่อง ปภ. 

 การซ้ือเลื่อยยนตทั่วประเทศมีรานเดียวท่ีนครราชสีมาตามระเบียบของรัฐ  

มีกําหนดขนาดวาหามเกินก่ีนิ้ว และเมื่อรานนี้ออกใบเอกสารเสร็จตองไป 

ข้ึนทะเบียนกับกรมปาไม เพราะรานนี้ข้ึนทะเบียนกับกรมปาไม 

 การรายงานพื้นที่ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดชัดเจน แตไมไดหมายความวาจะชวยให

อุบัติเหตุลดลง 

 หลายคนไมรูถึงการอบรมกอนเกิดภัยวาไปทําทําไมในบางพ้ืนที่ เชน ในวัด 

เพราะเปนจุดเสี่ยงเร่ืองการเกิดอัคคีภัย มีเทียนกับธูปท่ีจุดกันทั้งวันท้ังคืน อบรม

การใชถังดับเพลิง รวมถึงนักเรียน การอบรมการเปดปดหัวแกส 

 ควรมอบหนาที่ใหคนท่ีผานการฝกอบรมและมีใบรับรอง เพ่ือชวยเจาหนาท่ีรัฐ

ทํางานได โดยไมตองจางงานเปนลูกจาง เพราะถือเปนผูชวยเจาพนักงานอยูแลว 

เวลามีเหตุก็สามารถเขาชวยเหลือได เชน ผูชวยดานดับเพลิง ปภ.ควรเขามา

สนับสนุนบุคลากรทางดานนี้ 

 ศักยภาพของนายอําเภอและผูบริหารทองถ่ินมีความสําคัญ ไมวาจะมี ปภ.มาอยู

ในพ้ืนที่หรือไมก็ตาม 
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4.6 จังหวัดระยอง 

 

4.6.1 บริบทของพ้ืนที่ 

สภาพภูมิศาสตร จังหวัดระยองมีพ้ืนที่รวมประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ

เปนที่ราบชายฝงและที่ราบสลับเนินเขาและภูเขา มีแมน้ําสายส้ัน ๆ ท่ีเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขา

บรรทัดไหลลงสูอาวไทย เชน แมน้ําบางปะกง แมน้ําจันทบุรี แมน้ําระยอง เปนตน สวนทางชายฝงทะเลมีชายหาด 

และเกาะแกงนอยใหญเรียงรายตามแนวชายฝงของจังหวัด33 

 

ภาพที่ 4.6 แผนที่จังหวัดระยอง 

 

 
 

 

  

                                                           
33 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง, กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดระยอง 

(ระยอง: กองแผนและงบประมาณ ฝายนโยบายและแผนงานองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง, 2559), น 3-5. 
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ดวยสภาพภูมิศาสตรของจังหวัดระยองซ่ึงมีท้ังพื้นที่ราบ เนินเขา และภูเขา อยางไรก็ตาม ดวยขนาดพ้ืนที่

ของจังหวัดระยองไมไดมีขนาดใหญมากนัก ประกอบกับที่ตั้งของอําเภอเมืองระยองซึ่งเปนศูนยกลางของ

สวนราชการตั้งอยูกลางพื้นที่จังหวัด ทําใหการเดินทางจากอําเภอเมืองระยองไปยังอําเภออ่ืน ๆ ทั้ง 8 อําเภอ 

ไมไดเปนอุปสรรคตอการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการและหนวยงานในระดับพ้ืนที่ แตอาจมีบางอําเภอ

ซึ่งตั้งอยูเขตภูเขาที่มีอุปสรรคในการเดินทาง เชน อําเภอเขาชะเมา อําเภอวันจันทร จากการสํารวจเสนทางและ

ระยะเวลาในการเดินทางจากอําเภอเมืองระยองไปยังอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดระยอง ปรากฏเปนขอมูลดังตาราง

ตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.31 ระยะทางและระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมืองระยองไปยังอําเภออื่น ๆ 

 

อําเภอ ระยะทางจากอําเภอเมือง ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมือง 

อําเภอบานฉาง 24 กิโลเมตร 40 นาที 

อําเภอแกลง 54 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 

อําเภอเขาชะเมา 80 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 30 นาที 

อําเภอวังจันทร 59 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 30 นาที 

อําเภอบานคาย 33 กิโลเมตร 55 นาที 

อําเภอนิคมพัฒนา 31 กิโลเมตร 35 นาที 

อําเภอปลวกแดง 48 กิโลเมตร 1 ช่ัวโมง 

 

 หมายเหตุ: ขอมูลระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภออื่น ๆ คํานวณระยะเวลาโดยเฉล่ียจาก google.com/maps 

 

สภาพการปกครอง จังหวัดระยองแบงเขตการปกครองเปน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระยอง 

อําเภอแกลง อําเภอบานฉาง อําเภอบานคาย อําเภอเขาชะเมา อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอปลวกแดง เเละอําเภอ

วังจันทร ประกอบดวยตําบลจํานวน 54 แหง หมูบานจํานวน 439 แหง และชุมชนจํานวน 80 แหง สําหรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดระยองมีทั้งหมด 67 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 

เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 27 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 37 แหง 

โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.32 การแบงเขตการปกครองจังหวัดระยอง34 

หนวย: แหง 

 

อําเภอ 

การแบงเขตการปกครอง 

ตําบล หมูบาน 
เทศบาล

นคร 

เทศบาล

เมือง 

เทศบาล

ตําบล 
อบต. 

1 เมืองระยอง 15 72 1 1 6 7 

2 บานฉาง 3 22 - 1 3 1 

3 แกลง 20 140 - - 8 9 

4 เขาชะเมา 4 28 - - 1 3 

5 วังจันทร 4 27 - - 1 4 

6 บานคาย 7 60 - - 4 5 

7 นิคมพัฒนา 4 29 - - 2 2 

8 ปลวกแดง 6 33 - - 2 6 

 รวม 63 411 1 2 27 37 

 

 

สภาพภูมิสังคม จํานวนประชากรของจังหวัดระยอง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งส้ิน 711,236 คน 

จําแนกเปนประชากรชาย 349,775 คน และประชากรหญิง 361,461 คน คิดเปนความหนาแนนตอตาราง

กิโลเมตรคือ 200.24 คน ตอตารางกิโลเมตร ซึ่งขอมูลจํานวนประชากรของจังหวัดระยองจําแนกตามเพศ 

ความหนาแนนของประชาชน และจํานวนบาน ตั้งแตป 2557 – 2560 ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 4.33 จํานวนประชากรของจังหวัดระยอง35 

หนวย: คน 

รายการขอมูล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ประชากรรวม 674,393 688,999 700,223 711,236 

ประชากรชาย 332,253 339,333 344,310 349,775 

ประชากรหญิง 342,140 349,666 355,913 361,461 

เน้ือที ่(ตร.กม.) 3,552 3,552 3,552 3,552 

                                                           
34 แผนพัฒนาจังหวัดระยอง. 
35 สํานักงานสถิติแหงชาติ, จํานวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เน้ือที่ ความหนาแนน และบาน จําแนกตามภาค 

และจังหวัด พ.ศ. 2551-2560 <http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx> เขาถึงขอมูล

เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 



- 258 - 

รายการขอมูล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ความหนาแนน ตอ ตร.กม. 189.86 193.97 197.13 200.24 

จํานวนบาน 402,911 423,943 442,858 457,833 

 

 ขณะเดียวกัน ความหนาแนนของประชากรในพื้นที่จังหวัดระยอง หากจําแนกเปนรายอําเภอ มีรายละเอียด

ดังตาราง ซึ่งอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากรในพ้ืนที่มากที่สุดคือ อําเภอเมืองระยอง อําเภอบานฉาง 

อําเภอนิคมพัฒนา ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.34 ความหนาแนนของประชากรในจังหวัดระยอง36 

 

อําเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) 
ประชากร 

จํานวนประชากร (คน) ความหนาแนนตอ (ตร.กม.) 

รวม 3,551.90 819,604 230.7 

อําเภอเมืองระยอง 514.5 363,919 707.3 

อําเภอบานฉาง 238.4 63,553 266.6 

อําเภอแกลง 788.5 135,150 171.4 

อําเภอวังจันทร 395.2 26,158 66.2 

อําเภอบานคาย 489.1 74,206 151.7 

อําเภอปลวกแดง 618.3 71,396 115.5 

อําเภอเขาชะเมา 270 23,881 88.4 

อําเภอนิคมพัฒนา 238 61,341 257.7 

 

 นอกจากความหนาแนนของประชากรในจังหวัดระยองแลว ประเด็นท่ีสําคัญของสภาพภูมิสังคมของ

จังหวัดระยองคือ ประชากรแฝง เนื่องจากจังหวัดระยองเปนพื้นที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ

ประเทศ โดยเปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหมีประชากรแฝง

จํานวนมากซึ่งเปนแรงงานที่เขามาทํางานในจังหวัดระยอง จากการสํารวจขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามท่ีปรากฏในรายงานการศึกษาเบื้องตนประชากรแฝงในพื้นที่

จังหวัดระยอง พบวา ในป 2552 จังหวัดระยองมีประชากรแฝงจํานวน 455,138 คน คดิเปนรอยละ 74.4 ของ

                                                           
36 สํามะโนประชากรและเคหะ (รายงานผลเบ้ืองตน) ปโครงการ 2553. 
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ประชากรตามทะเบียนราษฎร ซ่ึงในขณะน้ันจังหวัดระยองมีจํานวนประชากร 612,095 คน (ธันวาคม 2552) 

ดังน้ัน จึงมีประชากรที่อาศัยอยูในพ้ืนที่จังหวัดระยองท้ังส้ิน 1,067,233 คน37  

บริบทเฉพาะของพื้นท่ีท่ีสงผลตอการจัดการสาธารณภัย ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน จังหวัดระยอง

เปนพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ สืบเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2524 นโยบายของรัฐบาลในเวลานั้น

ไดกําหนดใหจังหวัดระยองเปนพื้นที่ดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern 

Seaboard Development Program) จังหวัดระยองจึงกลายเปนเมืองอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ในปจจุบันจังหวัดระยองมีนิคมอุตสาหกรรมท้ังที่ดําเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) 

และนิคมอุตสาหกรรมที่รวมดําเนินการกับภาคเอกชน เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม 

และสวนอุตสาหกรรม38 ไดแก (1) นิคมอุตสาหกรรม จํานวน 6 แหง คือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคม

อุตสาหกรรมตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (2) เขตประกอบการอุตสาหกรรม จํานวน 4 แหง คือ เขตประกอบการอุตสาหกรรม

สยามอีสเทิรนอินดัสเตรียลพารค เขตประกอบการอุตสาหกรรม TPI เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด 

และเขตประกอบการอุตสาหกรรมบริษัท ระยองท่ีดินอุตสาหกรรม จํากัด (3) ชุมชนอุตสาหกรรม จํานวน 5 แหง 

คือ นิคมอุตสาหกรรมนครินทรอินดัสเตรียลปารค ชุมชนอุตสาหกรรม เอส เอส พี พร็อพเพอรตี้ ชุมชนอุตสาหกรรม 

บริษัท ทุนเท็กซ อินดัสเตรียล ปารค ชุมชนอุตสาหกรรม ไอ.พี.ที และชุมชนอุตสาหกรรมโรจนะ (4) สวนอุตสาหกรรม 

จํานวน 2 แหง คือ สวนอุตสาหกรรมบริษัทระยอง (Rayong Industrial Park) และสวนอุตสาหกรรมเครือ

เจริญโภคภัณฑ และ (5) นิคมอุตสาหกรรมท่ีอยูระหวางการจัดตั้ง 3 แหง คือ นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 

นิคมอุตสาหกรรมระยอง และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)39  

อีกทั้งขอมูลเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จังหวัดระยองมีพ้ืนที่รวมทั้งจังหวัด 3,552,000 ตาราง

กิโลเมตร เปนพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม 135.618 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.82 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ี และเปนพ้ืนท่ี

อาคารโรงงานอุตสาหกรรม 44.251 กิโลเมตร หรือ 1.25 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่40 จะเห็นไดวา ภายในพ้ืนที่

จังหวัดระยองประกอบไปดวยโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก ซ่ึงมีความเสี่ยงอยางย่ิงตอการเกิดสาธารณภัย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสารเคมีรั่วไหล อัคคีภัย เชน เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เกิดเหตุสารเคมีร่ัวไหลภายใน

โรงงานแหงหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อําเภอบานฉาง ทําใหเกิดกลุมควันสีขาวเหมือนไอน้ําพวยพุงข้ึน

บนอากาศ เปนตน อยางไรก็ตาม ดวยการที่พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมเหลานี้อยูในความรับผิดชอบของการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) และบริษัทเอกชน ทําใหการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่อยู
                                                           

37 สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, รายงานการศึกษาเบ้ืองตนประชากรแฝงในพ้ืนท่ี

จังหวัดระยอง, (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553), น. 15. 
38 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, สภาพเศรษฐกิจ, <http://rayong.mots.go.th/> เขาถึงวันที่ 

10 กุมภาพันธ 2560. 
39 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง, กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดระยอง, น. 15. 
40 สํานกังานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, < http://www.industry.go.th/ 

rayong/index.php/activityreport/21-2560 > เขาถึงวันท่ี 16 ธันวาคม 2561. 
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นอกเหนือการรับรูและการดําเนินงานงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองและ

กลไกอ่ืน ๆ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ที่เก่ียวของ  

ในขณะเดียวกัน ประชากรแฝงจํานวนมากท่ีเขามาอาศัยอยูในจังหวัดระยองซึ่งมีจํานวนมากกวา

เทาตัวของประชากรตามทะเบียนราษฎร ประกอบกับการเปนเมืองทองเท่ียวของจังหวัดระยอง ทําใหมีผูคน

สัญจรไปมาในพื้นท่ีจังหวัดระยองอยูเสมอ จึงมีแนวโนมท่ีจะเกิดสาธารณภัยโดยเฉพาะอยางย่ิงอุบัติเหตุทางถนน

บอยคร้ังดวยเชนกัน 

 

4.6.2 สถานการณสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

สถานการณสาธารณภัยในจังหวัดระยองโดยพิจารณาจากสถิติยอนหลัง 3 ป ดังตารางทําใหเห็นวา 

จังหวัดระยองมีความเส่ียงจากการเกิดสาธารณภัย ไดแก วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยทางถนน รวมไปถึง

ภัยที่อาจจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน สารเคมีร่ัวไหล เปนตน สถิติมีดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4.35 สถิติสถานการณสาธารณภัยในจังหวัดระยอง41 

 

 

ประเภทภัย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จํานวน

ครั้ง 
ผลกระทบ 

จํานวน

คร้ัง 
ผลกระทบ 

จํานวน

คร้ัง 
ผลกระทบ 

วาตภัย 6 3 อําเภอ/  

8 ตําบล/  

33 หมูบาน/  

183 ครัวเรือน/ 

ความเสียหาย 

136,000 บาท 

8 3 อําเภอ/  

9 ตําบล/  

247 หมูบาน/  

95 ครัวเรือน/ 

ความเสียหาย 

1,136,000 บาท 

22 8 อําเภอ/  

20 ตําบล/  

107 หมูบาน/  

482 ครัวเรือน/ 

ความเสียหาย 

1,550,200 บาท 

อัคคีภัย - - - - 1 1 อําเภอ/  

1 ตําบล/  

1 หมูบาน/  

5 ครัวเรือน 

อุทกภัย 4 4 อําเภอ/  

18 ตําบล/  

79 หมูบาน/  

- - 5 3 อําเภอ/  

5 ตําบล/  

12 หมูบาน/  

                                                           
41 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง. 
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ประเภทภัย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จํานวน

ครั้ง 
ผลกระทบ 

จํานวน

คร้ัง 
ผลกระทบ 

จํานวน

คร้ัง 
ผลกระทบ 

16,685 

ครัวเรือน/  

ความเสียหาย 

1,080,000 บาท 

2,100 ครัวเรือน/ 

ความเสียหาย 

1,980,000 บาท 

ภัยทางถนน  ผูเสียชีวิต  

463 คน 

 ผูเสียชีวิต  

489 คน 

 ผูเสียชีวิต  

524 คน 

 

 

4.6.3 กลไกการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดระยองมีการจัดแบงพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงาน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังน้ี 

4.6.3.1 กลไกและตัวแสดงหลัก 

กลไกระดับจังหวัด คือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) ทําหนาที่

อํานวยการ ควบคมุ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการ รองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย และนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนของผูอํานวยการ นอกจากน้ี กรรมการประกอบดวย ผูบังคับการตํารวจภูธร

จังหวัดระยอง รองผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดระยอง (กอ.รมน.) 

ปลัดจังหวัดระยอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง กรรมการผูจัดการและผูรับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารพีซี ประธานมูลนิธิ

สวางพรกุศลระยอง ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี และมีสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองเปนกรรมการและเลขานุการ 

กลไกระดับอําเภอ คือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.อ.) ทําหนาที่

อํานวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามที่ผูวาราชการจังหวัดหรือ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) มอบหมาย โดยมีนายอําเภอเปนผูอํานวยการ 

ปลัดอําเภอหัวหนากลุมบริหารการปกครอง เปนรองผูอํานวยการ และองคประกอบของคณะกรรมการ

ประกอบดวย ผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจในเขตพ้ืนที่ ผูแทนกระทรวงกลาโหมที่ไดรับมอบหมาย 

สาธารณสุขอําเภอ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ ผูแทนหัวหนาสวนราชการสวนกลางในพื้นที่ 

ผูแทนหนวงานของรัฐที่นายอําเภอเห็นสมควรแตงตั้ง ผูแทนสถานศึกษาที่นายอําเภอเห็นสมควรแตงตั ้ง 
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และมีปลัดอําเภอหัวหนาฝายความม่ันคงและผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

เปนกรรมการและเลขานุการ 

กลไกระดับเทศบาล คือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ทําหนาท่ีอํานวยการ ควบคุม และปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแลเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยข้ึน พรอมทั้ง

จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลใหสอดคลองกับแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดและอําเภอ รวมทั้งมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ตลอดจนการทําหนาที่สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ที่มีพ้ืนที่ติดตอกันหรือใกลเคียงกัน หรือเขตพื้นท่ีอ่ืนที่ไดรับการรองขอ โดยมีนายกเทศมนตรีเปนผูอํานวยการ 

กลไกระดับองคการบริหารสวนตําบล คือ กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ

บริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) ทําหนาที่อํานวยการ ควบคุม และปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

และเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยข้ึน พรอมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการ

บริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและอําเภอ รวมทั้งมีหนาที่

ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการทําหนาท่ีสนับสนุน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพื้นท่ีติดตอกันหรือใกลเคียงกัน หรือเขต

พื้นที่อ่ืนที่ไดรับการรองขอ โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูอํานวยการ 

นอกจากกลไกที่เปนทางการตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 แลว 

จังหวัดระยองยังมีหนวยงานทหาร ในพื้นที่เขามาสนับสนุนการปฏิบัติปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ไดแก (1) มณฑลทหารบกที่ 14 (2) กองบัญชาการชวยรบที่ 1 ทั้งสองหนวยน้ีรับผิดชอบพ้ืนที่อําเภอนิคม

พัฒนา อําเภอบานคาย อําเภอปลวกแดง อําเภอเขาชะเมา และอําเภอวังจันทร ในขณะที่ (3) ทัพเรือภาคท่ี 1 

รับผิดชอบอําเภอเมืองระยอง อําเภอบานฉาง และอําเภอแกลง รวมไปถึงหนวยทหารอ่ืน ๆ ไดแก (4) กองการบิน

ทหารเรือ กองเรือยุทธการ (5) กองทัพทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หนวยบัญชาการ

นาวิกโยธิน (6) กรมตอสูอากาศยานที่ 1 หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง  

นอกจากนี ้ ยังมีเครือขายภาคประชาสังคม ในพื้นที ่ที ่รวมสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกับกลไกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก เหลากาชาดจังหวัดระยอง มลูนิธิสวางพรกุศลจังหวัดะยอง 

สมาคมพุทธธรรมสงเคราะหบานฉาง มูลนิธิพุทธศาสตรสงเคราะหแกลง สโมสรไลออนสเมืองระยอง สโมสรโรตารี่ 

ระยอง หนวยกูภัยปลวกแดง ศูนย อปพร. จังหวัดระยอง สมาคมความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

(RESA) สมาคมอนุรักษสภาพแวดลอมของกลุมอุตสาหกรรมนํ้ามนั (IESG) สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเลนจังหวัด

ระยอง และกลุมชวยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (EMAG) 
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4.6.3.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองมีโครงสรางองคกรแบงเปน 3 ฝาย ไดแก กลุมงาน

ยุทธศาสตรและการจัดการ ฝายปองกันและปฏิบัติการ ฝายสงเคราะหผูประสบภัย โดยปจจุบันมีกรอบอัตรากําลัง

ทั้งที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 4.36 อัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดะยอง42 

 หนวย: คน 

หนวยงาน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา ปฏิบัติ กรอบ ปฏิบัติ กรอบ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดระยอง 
9 12 4 10 1 

 

 

4.6.4 บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี 

จากการลงพื้นที่เพ่ือเก็บขอมูลในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ท้ังการสัมภาษณเชิงลึก และการจัดประชุมกลุมยอย 

สามารถสรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึกรองผูวาราชการจังหวัดระยองและหัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2661 การประชุมกลุมยอย กลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 

จังหวัดระยอง เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

 

4.6.4.1 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง 

- สภาพปจจุบัน N/A 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน  งานมีความหลากหลาย สาธารณภัยมีมากขึ้น 

 คอยรับเร่ืองและรายงาน 

                                                           
42 กองการเจาหนาท่ี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 งานสวนใหญเปนงานหนังสือ งานท่ีแทจริงอยูในพ้ืนท่ี 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน  บุคลากในหนวยงาน เปนหัวหนาฝาย 2 คน หัวหนากลุม 1 คน  

 ความเติบโตกาวหนาของเจาหนาท่ีฝายวิเคราะหฯ จะมีมาก 

 คนทาํงานใน ปภ. ทั้งหมดไมใชคนจังหวัดระยอง 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ไปเปนรองผูวาฯ หลายตําแหนง เชน ผอ.ศูนยเขต 

 คนนอย และเมื่อมีการอบรม ลาปวย หรือลาอ่ืน ๆ คนท่ีพรอมปฏิบัติหนาที่

เหลือเพียงไมก่ีคน ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน 

 การเปนคนตางพ้ืนที่ โอกาสโยกยายกลับบานมีสูง 

 บุคลากรขาด เชน นักวิเคราะหฯ ตองไปทําการเงิน เพราะการเงินไมมีการบรรจุ 

มาจากการเตบิโตทางสายงานการเงินและบัญชี ตองแกปญหาดวยการหาคน

เพ่ือใหทางกรมรับโอน 

 มีการโอนออก เชน กรม ปภ. รับบรรจุ ป.โท มาอยูไดไมนานก็โอนออกไปอยู

พัฒนาสังคมฯ ท้ังหมด คือบรรจุเทาไรก็โอนออกหมด 

 ชวงเทศกาลปใหม-สงกรานต อยูเวร 7 วันอันตราย เชน บุคลากรที่อยูมานาน 

11 ป ไมเคยไปไหนในชวงเวลาดังกลาว ตองคอยรายงานขอมูลใหกับกรม  

 การเติบโตของสายงานในระดับขางลางคอนขางนอย แตกตางจากระดับบน 

 จางพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แตความเช่ียวชาญทาํไดระดับหนึ่ง

เทานั้น สวนใหญเปนเจาหนาที่ประสานงาน วิเคราะหขอมูล และจัดทําเอกสาร 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(4) การประสานงานในระดับพื้นท่ี 

- สภาพปจจุบัน  มีการทําแผนตาง ๆ ประสานกับทองถิ่นตลอด 

  

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ทองถ่ินอําเภอมีคนเดียว สงผลตอการประสานงานในระดับทองถ่ิน 

- ขอเสนอแนะ  งานหลักของ ปภ. ควรเช่ือมโยงระหวางหนวยงานทั้งดวยแผน กิจกรรม 
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4.6.4.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สาขา 

 

ประเด็น ความคดิเห็น 

(1) โครงสราง  

- สภาพปจจุบัน  ม ี30 สาขาทั่วประเทศ ดูแลภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนเปนประจํา เชน จังหวัด

แมฮองสอน นครราชสีมา กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช 

- ปญหาและขอจํากัด N/A 

 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและขอจํากัด  เนื้องานของ ปภ.ในปจจุบันมีจํานวนมากและหลากหลาย 

 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและขอจํากัด  จํานวนบุคลากรคอนขางนอย เม่ือเทียบกับจํานวนอําเภอ  

 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(4) การประสานงานในระดับพื้นท่ี 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและขอจํากัด N/A 

 

- ขอเสนอแนะ N/A 
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4.6.4.3 ขอเสนอแนะในการสรางกลไกบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 

 

ประเด็น ความคดิเห็น 

(1) การจัดตั้งเปน ปภ. อําเภอ 

- รูปแบบ  ควรเปนหนวยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากข้ึน เพราะจังหวัดระยองมีนิคม

อุตสาหกรรม มีภัยเฉพาะ 

 ไมใชงานธุรการ งานหนังสือ ตองมีประสบการณ เพราะกระทบถึงความปลอดภัย

ของประชาชน เชน จังหวัดระยอง มีภัยจากสารเคมี เพลิงไหม กระทบถึง

สิ่งแวดลอม 

 เปนนักประสานงาน ขอความรวมมือจากเครือขายในพื้นที่ (โดยปกติใช

ระยะเวลา 6 เดือนที่จะสรางความสนิทสนมคุมเคย จะประสานและ 

ขอความรวมมือไดดี) 

 1) เร่ืองงานเปนหลัก 2) โอกาสความกาวหนาในอาชีพ เมื่อเสียสละท่ีจะอยูในพ้ืนที่ 

เงินเดือน คาตอบแทน ใชงานมาวัด ดูทั้งระบบและตัวบุคคล 

 ตองใหระบบทํางาน ไมวาใครจะไปอยูในอําเภอนั้นก็สามารถขับเคลื่อนงานได 

 งานที่จะอยูหลายอําเภอตองมีหลายหนวยงานเขาไปอยูดวย ในฝายบริหาร 

ฝายแผน สําหรับผูปฏิบัติตองชํานาญในพ้ืนท่ี มีความรูเร่ืองภัยในพ้ืนท่ี

พอสมควร 

 ควรมีคน 2-3 คน สามารถเขาออกทั้งสํานักงานและพื้นที่ได เพ่ือประสานงาน

ทั้งภายในและภายนอก เชน นายอําเภอสั่งใหไปควบคุมบัญชาการทองถ่ิน

เบื้องตน ประสานงานกรณีไมใหเขาโรงงาน โดยสามารถใช อปพร. อําเภอ 

เขาไปชวยซ่ึงมีกฎหมายรองรับ เชน การเกิดอัคคีภัยในโรงงานผลกระทบตอ

รอบขางไดรับความเดือดรอนไปดวย ไมสามารถบริหารจัดการไดเพียงเฉพาะ

โรงงานเทานั้น 

 ถาจะตั้ง ปภ.อําเภอ ควรตั้งใหทํางานได 2-3 คน หากคิดวาเปนสาธารณภัย 

ที่ตองทํา เปนวาระแหงชาติ ควรใหกําลังคน 

 เปนลักษณะทีมงาน ไมควรมีคนเดียว 

 ตองเปนหนวยงานที่สามารถใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง 

สามารถเขาไปแกไขเหตุการณตาง ๆ ในพ้ืนที่นั้นได 

 ตองสัมผัสพ้ืนที่ เพราะเปนงานพ้ืนท่ี และควรมีคนอยูในสํานักงานดวย 

เพ่ือเช่ือมตอเร่ืองตาง ๆ เนื่องจากเวลาเกิดเหตุออกพ้ืนที่แลวไมจบ 

แคในท่ีเกิดเหตุเทานั้น 
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ประเด็น ความคดิเห็น 

 คนที่เปน ปภ.อําเภอ ตองมีความเช่ียวชาญพอสมควร เพราะมีทั้งการสงเคราะห 

งานปองกัน งานยุทธศาสตร งานแผน ตองมีความรอบรู 

 ถาจะเปน ปภ.อําเภอตองไปฝกอบรมเร่ืองความรูความสามารถ และการสราง

เครือขายในพื้นท่ีที่จะใหความชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 

 ตองมีระบบฝกอบรม (Training) ทั้งกอนและหลังมาปฏิบัติงาน (2 ป) ดังที่

ภาคเอกชนทํา และงาน ปภ. เปนการฝกอบรมภาคสนาม (Technician)  

เปนหลักสําคัญของการบริหารคน 

 ตองเปนคนที่มีความชํานาญ ซึ่งทองถ่ินมีอยูแลว อาจมีการรับโอนจากทองถ่ิน 

 ลดอัตราศูนย ปภ.เขต มาให ปภ.อําเภอ 

 หากเปนคนในพื้นท่ีไดจะย่ิงดี เพราะเปนคนที่รูบริบทของพื้นที่ รูประวัติ 

การเกิดภัย และขอมูลตาง ๆ 

 อาจไมจําเปนตองเปนคนในพื้นที่ ข้ึนอยูที่คน หากมีศักยภาพ มีใจที่จะ

รับผิดชอบ 

 กําหนดใหพิจารณาคนในพื้นที่ในลําดับตน ๆ หากไมได อาจมีเงื่อนไข 

การพิจารณาอ่ืน ๆ ประกอบดวย ข้ึนอยูกับคนเหลานี้ไดรับการฝกอบรม  

มีทักษะความรูมากนอยแคไหน 

 อาจมีคูมือบังคับใหคนทํางานตามกระบวนการที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

ลงพ้ืนท่ี สาํรวจพื้นท่ี การรายงานขอมูลเชิงเทคนิค จําเปนตองสรางเครื่องมือ

ใหคนปฏิบัติงานได 

 รูปแบบศนูยประสานงาน อยางท่ีทองถ่ินมีงานปองกัน มีทุกอยางท่ีพรอม

ปฏิบัติงาน โดยนําปองกันทองถ่ินมารวมกัน แตตองมีผูนําที่มีภาวะผูนําท่ีจะนํา

คนเหลานี้มารวมเพ่ือแกปญหาระดับอําเภอรวมกัน ตองมีกฎหมายพิเศษท่ีให

คาตอบแทนคนเหลานี้มาทํางาน มีการรวมวัสดุอุปกรณ งบประมาณแตละทองถ่ิน 

แผนงานระดับอําเภอ แตหากเปนการรวมกันเฉพาะกิจก็จะไมเกิดผล (ทําอยางไร

ใหเกิดการกอตัวรูปแบบนี้ข้ึน) เปนบทบาทของทองถ่ินที่จะมาสนับสนุน 

หัวหนา/ผอ.ศนูยฯ คือ ปภ.อําเภอ กําหนดตําแหนงเดียว แตใหมีคนทองถ่ิน 

มารวมกัน หากมีการกําหนดโครงสรางมีกฎหมายรองรับ คลายกับการวาจาง

ผูจัดการคนเดียวมาประสานงาน และชวยแกปญหาท่ีนายอําเภอตองไปแสดง

ตนตลอดเวลาในที่เกิดเหตุอยางเขตพ้ืนที่เฉพาะ และกรณีพ้ืนที่คาบเก่ียว 

- ขอจํากัด  อาจมีการนําปลัดอําเภอมาทําหนาที่ ปภ.อําเภอ เพราะทําภารกิจดานสาธารณภัย

ใหกับอําเภออยูแลว สงผลตอภารกิจของอําเภอ 
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 ปญหาการโยกยายคน ไมไดบรรจุคนใหม สวนใหญที่เกิดข้ึนคือการโยกคน 

ในกรมการปกครองมาทําหนาที่ ทําใหอัตรากําลังหายไป ในขณะเดียวกัน 

ตองเพ่ิมคาใชจายกรณีสํานักงานใหม ในขณะที่เนื้องานเหมือนเดิม  

 หากตั้งในรปูแบบศูนยประสานงาน ไมควรโยกยายกําลังคนจากอําเภอ 

 การสรางบุคลากรมาปฏิบัติหนาที่ ในขณะท่ีเร่ืองสาธารณภัยเกิดข้ึน 

ในภาคเอกชนเปนสวนใหญ ภาคราชการตองเขาไปแกไข จะมีปญหา 

ความผูกพันโดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดระยองซึ่งมีพ้ืนที่เอกชนและประกอบการ

จํานวนมากที่เกิดภัย 

 การสรรหาคนมาทํางานในอําเภอเปนคนในพื้นที่มีทั้งดีและเสีย 

 การวางแผนการเตรียมการ หากจะมี ปภ.อําเภอ ยังไมครอบคลุม แมกระทั่ง

ทองถ่ินทองที่ยังขาดคนขาดอุปกรณ 

- ความเปนไปได ควรมี ปภ.อําเภอ 

 หากมี ปภ.อําเภอ อยูในพื้นท่ี สะดวกในการประสานงานขอมูลไดดีกวาและ

รวดเร็วกวา ปภ.สาขา ในเร่ืองความใกลชิด ท้ังความสนิทสวนตัวทั้งในและ

นอกแบบไดดีกวา ปภ.สาขา แต ปภ.อําเภอ ตองมีองคความรูพอสมควร 

 หากมี ปภ.อําเภอ จะชวยภารกิจของนายอําเภอไดเปนอยางดี เชน วิเคราะห

ความเส่ียงของพ้ืนที่เพื่อเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 ภารกิจของ ปภ. มีหลากหลาย หากไมมีหนวยงานที่คอยทําหนาที่ตรวจสอบ 

เก็บขอมูล อีกทั้งงาน ปภ. ดําเนินการ 3 ชวง กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ

หลังเกิดภัย 

 หากมี ปภ.อําเภอ จะชวงแบงเบาภาระรับผิดชอบของปลัดอําเภอ และมาเปน

ผูชวยคิด ผูชวยเหลือนายอําเภอ 

 ปลัดอําเภอไมสามารถทุมเทงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดถึง  

50 เปอรเซ็นต หากเปน ปภ.อําเภอ จะสามารถทุมเทเฉพาะงานได 

 หากมี ปภ.อําเภอ มาชวยนายอําเภอ เดิมมอบหมายภารกิจปลัดอําเภอ 

ซึ่งมีภารกิจมากอยูแลว จะชวยนายอําเภอไดมากกวา และงานจะสามารถแยกได

ชัดเจนวาเปนภารกิจดานใด โดยเฉพาะบริบทของจังหวัดระยองเปน 

เขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีกฎหมายเฉพาะ การเขาไประงับเขตในพ้ืนท่ีนี้ 

คอนขางยากหากไมมีหนวยงาน ปภ. จากที่ผานมาเมื่อเกิดเหตุปลัดจะเขาไปกอน

นายอําเภอ แตเมื่อเขาไปก็ถูกกันดวยกฎหมายเฉพาะพ้ืนท่ี ท่ีดูแลรับผิดชอบ

กันเอง จึงตองรอผูอํานวยการอยางนายอําเภอจึงจะสามารถเขาพื้นที่ได  
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หากมี ปภ. ที่คุนเคยจะสามารถชวยประสานและเขาไปดําเนินงานไดงายข้ึน 

 การมี ปภ.อําเภอ อยูภายใตการกํากับของนายอําเภอ ประสิทธิภาพจะดีข้ึน 

 เห็นดวยกับการมี ปภ.อําเภอ เพราะอําเภอทํางานควบคูกับกํานันผูใหญบาน 

ซึ่งเปนกลุมคนที่เขาถึงภัยและใกลชิดประชาชนไดรวดเร็วที่สุด 

 หากมี ปภ.อําเภอ จะตองมีคุณภาพในการประสานงานเพ่ือแกไขปญหาภัยตาง ๆ 

โดยที่ปลัดอําเภอไมตองมารับภาระนี้อีก และการทํางานอิงกับทองถ่ิน ใหขอมูล

อยางรวดเร็ว ระเบียบมีความชัดเจน 

 ปภ.อําเภอจะเปนประโยชนในกรณีเกิดเขตควบหลายทองถ่ิน และรัศมไีกล  

ในโรงงานที่อยูเขตทองถ่ินแหงหน่ึง แตกลับสงผลกระทบไปถึงทองถ่ินอ่ืน ๆ 

ปภ.อําเภอ จะรูภาพรวมระดับอําเภอ ถาโรงงานนั้นเกิดเหตุระดับใดที่ตองอพยพ

ออกนอกอําเภอ แตไมใชมีแลวมานั่งรวบรวมแผน ติดตามทองถ่ินวาทําแผนนั้น

แผนน้ีหรือไม ดังเชนกรณีการตั้งศูนยดํารงธรรมจังหวัดและศูนยดํารงธรรม

อําเภอท่ีตั้งเพื่อรับเรื่องรองเรียน แตอําเภอไมมีเจาหนาท่ีตองไปขอนิติกร 

จากทองถ่ินมานั่งท่ีอําเภอคอยรบัเร่ือง แลวสงเร่ืองน้ันไปใหทองถ่ินดําเนินการ

สอบสวน ซึ่งขอเท็จจริงประชาชนไมไวใจผูบริหารทองถ่ินจึงมารองท่ีศูนยฯ 

อําเภอ แตกลับสงคืนใหทองถ่ินแกปญหาและรายงานใหทราบวาทําอะไรไปบาง 

 ใหมีคน ปภ. 1 คน ไปเปนผูชวยปลัดอําเภอ ประสานงานทองถ่ินไดใกลชิดข้ึน 

เสริมในสวนท่ีขาด รวบรวมขอมูล ชวยทําแผนปฏิบัติการของทองถ่ิน ดีกวาที่จะ

ตรงมาที่จังหวัด หรือมีเจาพนักงานปองกันในทองถ่ินใหครบทุกทองถ่ิน สิ่งที่ขาด

คือแผนปองกันภัยพิบัติที่จะใหทองถ่ินทําแผนข้ึนมา อาจไมจําเปนตองมีทุกอําเภอ 

ควรเปนอําเภอที่มีความเส่ียงจํานวนมาก เชน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน 

พ้ืนที่ติดทะเล 

 ถาอําเภอกับทองถ่ินสามารถเชื่อมโยงระหวางกันได 

 ทําอยางไรจึงจะไมตองเสียทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของอําเภอ 

หากจะมี ปภ.อําเภอข้ึ นจริง 

 หากมีการตั้ง ปภ.อําเภอ โดยสวนกลางสนับสนุนงบประมาณ คน อุปกรณตาง ๆ 

ลงมาดวย ทองถ่ินก็อยากใหมี แตหากมาตั้งแลวใหทองถ่ินมาประชุม รายงานภัย

ประจําเดือน ก็ไมจําเปนตองมี หรือหากใหนําเคร่ืองไมเครื่องมือ รถดับเพลิง

ของทองถ่ิน มาใหอยูเวรเพื่อประจําการ ถาเปนรูปแบบนี้ ไมจําเปนตองมี ปภ.

อําเภอ 
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 การจะมี ปภ.อําเภอ หรือไม อยูที่วา ปภ.จังหวัด มีคนประสานกับทองถ่ินได

หรือไม หรือการมาอยูที่อําเภอจะกลายเปนการเพ่ิมข้ันตอนแทนที่จะตรงไป 

ที่จังหวัด 

ไมควร/ไมสามารถมี ปภ.อําเภอ 

 ขอเปรียบเทียบจากการทํางานของทองถ่ินอําเภอ หากปฏิบัติหนาท่ีไดไมดี 

ก็ไมมี ปภ.อําเภอ ดีกวา ตองเปนเรื่องการทํางานในระบบสํานักงานจริง  

หากใหกําลังคนเพียง 1 คน ไมจําเปนตองมี ปภ.อําเภอ 

 หากมีการนําปลัดอําเภอ มาทําหนาที่ ปภ.อําเภอ การตั้ง ปภ.อําเภอ จะไมมี

ความจําเปน เพราะเปนภารกิจที่ปลัดอําเภอรับผิดชอบอยูแลว ควรเปนการฝกฝน

และสรางคนของ ปภ. ท่ีจะมาประจําอําเภอ จะทําให ปภ.อําเภอ ดําเนินการได 

 หากปลัดอําเภอสามารถทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางครบถวน

สมบูรณ ไมจําเปนตองมี ปภ.อําเภอ 

 มองในภาพรวม เปนไปไดยาก ควรใหมีลูกจางอําเภอละ 1 คน เปนลูกนอง

ปลัดอําเภอ มาประจําอําเภอในหองฝายความม่ันคง จะเปนวิธีท่ีงายที่สุดและ

ประหยัดงบประมาณ 

 การมี ปภ.อําเภอ เปนการต้ังหนวยราชการสวนภูมิภาคข้ึนมา ซ่ึงขัดกับ

หลักการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 เปน “ศูนยอําเภอ” จะดีกวาเปน ปภ.อําเภอ หรือเปน ปภ.อําเภอ แตมีศักยภาพ

เหมือนศนูยอําเภอ เคร่ืองมือ (อาจมาจากกรม) คน (ผูวาฯ เพ่ือออกคําส่ังให

แตละทองถิ่นสงเจาหนาที่มาอยูท่ีอําเภอ หรือกรมรับเจาหนาท่ีใหม) 

 เปนศูนยอําเภอ มีเจาหนาที่ท่ีใหคําปรึกษาได เชน อ.ปลวกแดง  

มีเร่ืองสารเคมีบางตัวท่ีไมมีความรู ไมสามารถนํานํ้าไปดับไฟได 

สารเคมีบางตัวไมสามารถเขาพื้นที่ไดตองเขาโดยดูทิศทางลม ดังนั้น 

จําเปนตองมีเจาหนาที่เฉพาะทางมาใหคําปรึกษา และใหความรูแก

ทองถ่ิน ไมใชมีเฉพาะศูนย 

 สามารถหาขอมูลแตละอําเภอไดวามีเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยเทาไร 

อยางไร ในอําเภอนั้น ๆ มีความชัดเจนหรือไมที่จะเปน ปภ.อําเภอ 

อาจยกใหทางทองถ่ินตั้งตําแหนงนี้ใหทานหน่ึงทานใดเปนตัวประสาน

ที่อําเภอ การมตีัวประสานไมใชเร่ืองใหญ แตเร่ืองสําคัญคือ การสราง

เครือขาย เพ่ือแกปญหาการเขาถึงพ้ืนที่ชา ใชเวลานานเกินไป 
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 ราชการเขียนระเบียบใหการทํางานยุงยากกวาเดิม การมี ปภ.อําเภอ  

ยังไมสามารถตอบได จะมีบุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ มาใหหรือไม  

หรือจะตองใชคนของทองถ่ิน 

 สภาพอุบัติภัยในทองถ่ินยังไมรุนแรงมากที่จะตองมาตั้ง ปภ.อําเภอ 

(2) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด 

- รูปแบบ  ใหคนอยูที่ ปภ.จังหวัด และสงคนลงไปตามอําเภอตาง ๆ 

 เวลาเกิดอุบัติภัยใหญ ๆ ไมจําเปนตองลงไปพ้ืนที่ แตสามารถดูถายทอด 

ผานทางจอใหผูบริหารแตละหนวยงานไดดูรวมกัน จะชวยการประสานงาน 

 แม ปภ.จังหวัด จะไมสามารถลงไปดูทุกบรบิทของพ้ืนท่ีได แตจําเปนตองทํา

กระบวนงานใหครบถวนสมบูรณ ท้ังกอนเกิด ขณะเกิด หลังเกิด ในแตละระดับ

ตามกฎหมาย 

- ขอจํากัด N/A 

 

- ความเปนไปได N/A 

(3) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด สาขา 

- รูปแบบ  ถามีคนครบดูแลแตละอําเภอ สามารถคง ปภ.สาขาไวได มีคนลงไปกํากับดูแล 

เปนกลุมกอนไมโดดเดี่ยว 

- ขอจํากัด N/A 

 

- ความเปนไปได ขอดี/ขอเดนของการมี ปภ.สาขา 

 N/A 

ไม(ควร)มี ปภ.สาขา 

 ภัยตาง ๆ เกิดในพ้ืนที่ตําบล หมูบาน หากไปตั้งเปนสาขาจะไมมีประสิทธิภาพ 

เพราะไมไดใหความสนใจไปที่อําเภอใดอําเภอหนึ่ง งานไมจําเพาะพื้นที่ 

 ไมควรตั้งสาขา เพราะตองออมข้ันตอนการรายงานขอมูล บางพ้ืนท่ีอาจมี  

ปภ.สาขา ได แตบางพ้ืนที่ไมได เม่ือมีภัยที่หลากหลายและเกิดข้ึนไมแนนอน 

หรือเปนภัยเฉพาะพื้นท่ี  ความหนาแนนของประชากร ความหางทางกายภาพ 

ความซับซอนของพ้ืนที่ ควรมีเกณฑมาตรฐานวาจังหวัดใดควรมี ปภ.สาขา 

ตองมีเหตุผลสนับสนุน 
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(4) อื่น ๆ 

- สาธารณภัยในแตละ

พ้ืนท่ีและกระบวนการ

ทํางาน 

 จังหวัดระยองมีชองทางผานเขาออกทั้งทางอากาศ ทางบก ทางเรือ ระยะทาง

ชายหาด 105 กิโลเมตร เรือประมง เรือตางดาวพรอมเขาไดทุกท่ี มีประชากรแฝง

ที่เขามา 

 ปญหาโรงงานกับชุมชนอยูดวยกันในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ท่ีมปีญหามลพิษ 

สารเคมีตาง ๆ 

 หนวยงานของรัฐไมมีฐานขอมูลสารเคมีตาง ๆ ในแตละโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่ถูกตอง 

 ปญหาพื้นที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน เชน กรมเจาทา กรมอุทยานฯ 

กับสภาพของพื้นที่ในจังหวัดระยองกรณีเกาะเสม็ด 

 ในบริบทแตละจังหวัดมีความแตกตางกัน จังหวัดระยองอยูในเขตโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปญหาตาง ๆ ตามมา  

ทําใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนจํานวนมาก จนเปนวาระของจังหวัด ใหมีประชุม

ทุกเดือนมีคณะกรรมการตรวจติดตามระดับจังหวัด (ทุกวันที่ 15 จัดทําขอมูล

รายงานผูวาฯ) ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเปนผูตรวจติดตาม 

ในขณะท่ีระดับอําเภอ ปลัดอําเภองานปองกันเปนคนจัดประชุม 

 มีท้ังเร่ืองที่เปนภัยทางธรรมชาติกับไมใชธรรมชาติก็คือ ชุมชนแออัด การกอสราง

ที่พยายามควบคุมตาม พ.ร.บ.ผังเมือง ควบคุมอาคาร บางที่ไมไดควบคุม

ทั้งหมด โรงงาน มี ISO แตไมมีธรรมาภิบาล กลาวคือ โรงงานสะอาด 

แตโยนขยะมาขางนอก 

 จังหวัดระยองเติบโตอยางรวดเร็ว ถนนหนทางลดนอยลง รถสัญจรมากข้ึน 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีรองรับ EEC เกิดปญหาซํ้าซากในเร่ืองนํ้าทวม แหลงนํ้า 

ทองถ่ินไมสามารถแกไขไดจึงเสนอผานอําเภอ จังหวัด เชน น้ําทวมถนนทางหลวง 

น้ําจากภูเขามาทวมระยะหน่ึงและหายไป แตกระทบตอการสัญจรบนเสนทางธุรกิจ 

 จังหวัดระยองมีปญหาระดับโลก คือการสูญเสียจากทางถนน ในมุมของ

ผูปฏิบัติงานมีปญหาเชน เคร่ืองมือไมพอ CTR ชวยชีวิต ณ ท่ีเกิดเหตุใหฟนข้ึน 

ระหวางนําสง รถที่มาถึงกอนและวิ่งไปสงแตเครื่องมือไมพอ คนเจ็บเกิดการช็อก

ระหวางทาง ทําใหสูญเสียชีวิตระหวางทาง ตองใชวิธีแกปญหาทางออม ขอจาก

ทาง ปภ. ทํา MOU รวมกับมูลนิธิ ไปหา อบต. นายกทองถ่ินที่สามารถจะให

ความชวยเหลือได 
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 ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากท่ีสุดในจังหวัดระยอง อยูที่ อ.ปลวกแดง ในขณะท่ี

สวนราชการส่ังใหลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุลงใหได ซ่ึงแตละพ้ืนที่แตกตางกัน 

อยางพื้นที่อําเภอปลวกแดงเปนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม คนอยูในทะเบียนราษฎร

ประมาณ 70,000 คน แตประชากรแฝงประมาณ 300,000 คน มีโรงงาน

ประมาณ 400 กวาโรงงาน ในตําบลปลวกแดงภายใตความรับผิดชอบของ 

อบต.ปลวกแดงมี 220 โรงงาน ปจจุบันลดจํานวนผูเสียชีวิตลง เนื่องดวยคน

จํานวนมาก และใชสถิติการเกิดอุบัติเหตุเกิดที่ไหนแลวหารดวยประชากร  

เปนวิธีที่ไมถูกตอง เพราะมีประชากรแฝง 

 กรณีอุบัติภัย 3 วัน ตอ 2 ศพ หองแชศพโรงพยาบาลไมเพียงพอ (มี 30 เตียง) 

แพทยมีขอจํากัด เครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ ของอําเภอปลวกแดงยังไมพรอม 

แตภาครัฐพยายามผลักดัน EEC เขามา แตลืมหลายสิ่งท่ีเกิดข้ึนเหลานี้ 

 การกํากับดูแลโรงงานมีกฎหมายครอบคลุมอยูแลว ทั้งเร่ืองบริหารความเส่ียง 

EIA โดยมีคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ ที่จะกําหนดวาโรงงานใดควรมี

มาตรการแบบไหน อยางไร ถาเห็นพองกับ EIA เนนวาตองเครงครัด หรือให

สงหนังสือการตรวจสอบใหกับทางจังหวัดเพ่ือเปนการเตือน 

 การทํา EIA ทางของนิคมอุตสาหกรรมจะใชรวมกับทองถ่ินไมได มาตรฐานของ

ถนนทองถ่ิน 8 เมตร แตนิคมฯ จะใชคน 70,000 กวาคนมาใช ซ่ึงเกินกําลัง 

ทองถ่ินเองก็ขยายไมได นิคมฯ ที่มองวาเสียภาษีใหกับทองถ่ินแลวควรทําถนนให 

ในขณะท่ีรัฐไมไดบอกวาอีก 5 ป จะมี 200 กวาโรงงานจะเขามาอยูในพื้นที่  

จึงไมมีเสนทางใหคนสัญจร ในขณะที่นิคมฯ มีขอจํากัดเร่ืองเวลาในการสงของ 

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงปใหม-สงกรานต ไมมีเหตุเพราะคนกลับบานกันหมด 

 ใชระบบไตรภาคีในการทํางานรวมกับโรงงาน ชุมชน และสวนราชการ จะตอง

มีการสอบเทียบคาเพราะบางคร้ังบริษัทไปใกลชิดกับชุมชนเกินไป (แกนนําชุมชน) 

จนเสยีมาตรฐาน และการใชระบบส่ือสารเช่ือมโยงระหวางสวนราชการ ผูนําชุมชน 

เก่ียวกับทิศทางลมตาง ๆ 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง สามารถบอกเหตุไดวาตรงที่ไหนมีเหตุเกิดข้ึน 

หรือกลิ่นมาจากโรงงานใด แตยังขาดการตอบโตฉับไวจากหนวยงานท่ีจะมา

ปฏิบัติหนาที ่

 คนที่ใกลชดิประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีสดุคือ กํานัน ผูใหญบาน เวลาเกิดภัยพิบัติตาง ๆ 

กํานัน ผูใหญบานเปนกลุมแรกที่จะออกมาดูแลประชาชน กรณีเล็ก ๆ ที่เกิดข้ึน

ในพ้ืนที่กํานันผูใหญบานจะแจงใหกับทองถ่ินซ่ึงมีงบประมาณและมีความพรอม 
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แตบางพ้ืนที่หมูบานอยูหางไกลจุดศูนยกลางของสํานักงานทองถ่ินก็ตองรอ 

หรือเกิดภัยในยามวิกาล บางทองถ่ินขาดเจาหนาที่ปองกันภัยหรืออาจมีไมเพียงพอ 

แมอุปกรณพรอม แตไมรวดเร็วเทากับคนในหมูบาน 

 การเช่ือมโยงของโรงงานกับการนิคมอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมฯ

กับจังหวัด ยังไมสื่อสารไดดี ถือเปนจุดออนท่ีตองแกไข 

ขอเสนอแนะ 

 จังหวัดระยอง ตองมีผูเชี่ยวชาญเร่ืองสารเคมี อัคคีภัย ทุนระเบิด กับระเบิด 

เพราะมีนิคมอุตสาหกรรม 

 จังหวัดระยองเปนเมืองพิเศษ เรื่อง ปภ.มีหลายช้ันท่ีตองคิด เชน โครงสรางใหญ

ที่ผูวาฯ เปนประธานศูนยอุบัติเหตุอุบัติภัย มีการวางชองทางไวหมดแลว เชน 

มาบตาพุด มีศูนยของตนเองอยู แตท่ีอยากเห็นคือ การประสานงาน การฝกซอม

ที่ถูกตอง รัดกุม และสมํ่าเสมอ เม่ือ 10 กวาปกอน มีการซอมแผนฉุกเฉิน

ระดับจังหวัด โดยการนํารถแกสท่ีมีควันพุง มีการจับเวลาการใชเคร่ืองมือ  

ชุดเคร่ืองแตงกาย SCBA ที่มีออกซิเจน 25 นาที วาสามารถชวยไดในเวลาเทาใด 

จังหวัดระยองเปนเมืองสําคัญที่ควรมีการปองกันอุบัติภัยแคไหน อยางไร 

 โรงงานมีการทําประเภทความเส่ียงอยูแลว ทําแผนประเมินความเส่ียงรวมกับ 

EIA ผูท่ีกํากับดูแลในพื้นที่จะตองเอาผลมาดูวาโรงงานไหนตองระวังสารเคมีใด 

และแตละโรงงานออกมาเหมือนกัน ภาพรวมของมาบตาพุดเมื่อลมว่ิงมา  

มาบตาพุดมีอยู 115 ปลอง 78 ปลองเปนปลองมลพิษ เวลาออกจุดเดียวเปน

จุดตกกระทบ คือลมวิ่งจะออกหมดมาท่ีจุด ๆ หนึ่ง ฉะนั้น การตรวจวัดอากาศ

หรือการประเมินตาง ๆ ในพ้ืนที่ ผูท่ีอยูในบริเวณหรือกระทําเร่ืองน้ีตองเปน

ทีมงานเฉพาะดาน และเครื่องมือจะราคาสูงมากในการตรวจวัดระดับตาง ๆ 

หาก ปภ. สามารถจัดเก็บขอมูลจากศูนยตาง ๆ เชน มาบตาพุดทําอะไรไดบาง 

หรือทางดานพื้นที่เชิงเนินมีใครทําอะไรไดบาง และควรสงเสริมอะไร สุดทาย

อาจตองไปทําถึงวา จังหวัดควรมีคณะกรรมการเฉพาะดานเกิดข้ึนในการตอบโต

สถานการณแตละเรื่องหรือไม เพราะจังหวัดระยองมีพื้นท่ีพิเศษบางจุด ควรจะมี

ผูรูหรือผูที่สามารถระงับเหตุ ดังท่ีเกิดเร่ืองแลวมาสอบถามทาง ปภ. วาจะ

ดําเนินการอยางไรตอ ก็ไมสามารถใหคําตอบได 

 โรงงานหรือพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงไมมาก ทองถ่ินนาจะหาขอมูลพ้ืนที่ของตนเอง

วามีโรงงานไหนเส่ียง และดูวามี EIA หรือไม คือลงทุนศึกษาโรงงานเหลาน้ี 

และนําขอมูลเหลานี้มาศึกษาวาควรจะมีมาตรการอยางไรเพ่ือไปกํากับดูแล
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โรงงานเหลานี้ และหนาที่หลักคือ เกิดอะไรข้ึนมาไมวามากหรือนอยตองแจง

จังหวัดทันที ในขณะเดียวกันบางโรงงานก็พยายามดูแลชุมชนพอสมควร  

เพ่ือมิใหเกิดปญหากระทบไปถึงชุมชน 

 การซอมแผนในจังหวัดระยองทํานอยเกินไป ทั้งที่มีสารเคมีอันตรายจํานวนมาก 

และจําเปนตองเตรียมโรงพยาบาลเพ่ือแกสารพิษแตละประเภท เชน 

โรงพยาบาลระยองมีหอง Emergency สําหรับสารเคมี 12 หอง และบุคลากร 

แตถาเกิดเหตุก็คงไมเพียงพอ แมกระท่ังจังหวัดใกลเคียง หากเกิดเหตุรุนแรงข้ึน 

ควรมีการแผนระดับใหญ 

 ควรมีการฝกซอมในระดับที่ใหญ เชน จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

 การเตรียมความพรอมเพ่ือเขาไปชวยเหลือ บางครั้งตองมีการเตรียมอุปกรณ 

ติดตั้งระบบ เพ่ือใหพรอมกอนเอาไปใชประโยชนทั้งกําลังพลและอุปกรณ 

โดยเฉพาะอุบัติภัยทางนํ้า ตองเตรียมเคร่ืองอัดอากาศ หรือบางครั้งเคร่ืองมือ

ไมพรอม มีสภาพอายุการใชงานมายาวนาน ในขณะที่ระดับคล่ืนสูงเช่ือมโยง

กับระบบเตือนภัย ยังขาดทรัพยากรทั้งคน เคร่ืองไมเครื่องมือ 

 เครื่องวัดออนไลน บางคร้ังชุมชนก็เห็น ออกมาเปนตัวแดง แวบ ๆ หายไป 

พยายามเอาตัวเขียวข้ึน เปล่ียนไปมาเพราะลม จะจับไดยาก เร่ืองเหลาน้ี

ชุมชนไมเคยเรียกรองสิทธิของตนเองที่จะขอตัวเลขจากการนิคมฯ เขาสู

กระบวนการปรับเน่ืองจากปลอยมูลสารออกนอกโรงงาน ซึ่งกําหนดไวเทานี้

แตปลอยมากกวานั้น เร่ืองเหลาน้ีมีปรากฏชัดเจน ดังนั้น เร่ืองการวางแผน 

การบังคบัใชกฎหมาย จะสามารถควบคุมพ้ืนท่ีที่มีความเส่ียงเฉพาะได 

 การทํางานตองทําอยางตอเน่ือง ไมใชเฉพาะชวงที่จะมีคนมาดูหรือตรวจ 

 การสรางเครือขาย เพ่ือเขาไปชวยเหลือ การประสาน การทดสอบ มีความสําคัญ 

ในระบบส่ือสารแตละข้ันตอนใชเวลาเทาไร เชนเดียวกับระบบการกูภัย โดยใช

เหตุที่เกิดเปนปจจัยวาจะตองทุมเทไปในสวนใด หรือควรจะมีความเฉพาะ 

ในพื้นที่ใด เชน มาบตาพุด กรณีน้ําเสียลงคลอง ตองมีการพูดคุยกันเพื่อวางระบบ

ในการแกไขปญหาและเตรียมปองกัน 

- ศูนย ปภ.เขต  ศูนย ปภ.เขต เหมือนไปรษณีย ควรยุบ โดยเฉพาะศูนยเขตท่ีคอนขางหางไกล

จากพ้ืนที่ที่มักเกิดเหตุ ควรนําเคร่ืองมืออุปกรณและบุคลากรมาไวที่ ปภ.จังหวัด 

อีกทั้งเจาหนาที่ที่สามารถขับรถแตละประเภทของศูนยเขตยังขาดแคลน  

คือ มีเครื่องมืออุปกรณ แตไมคอยไดใชงาน และไมมีคนมีความสามารถ 

ใชประโยชนได 
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ขอเสนอแนะ 

 จังหวัด EEC มีเงนิลงทุน 1.8 ลานลานบาท มีศูนย ปภ.เขต ที่ จ.จันทบุรี  

จะไมสามารถนําอุปกรณมาชวยนิคมอุตสาหกรรมไดทนัเวลา ควรมีการจัด

ศูนยใหมข้ึนมาในพื้นที่จังหวัด EEC ควรมีการเตรียมการเพราะจังหวัดระยอง

เปนทั้งเมืองทองเท่ียวและอุตสาหกรรม (จังหวัดระยองมีนักทองเที่ยว 8 ลานคน 

พัทยา 14 ลานคน) ตองมีระบบที่จะรองรับลูกคาทั้งหมด (นักลงทุน ผูบริหาร) 

คนที่อยูที่นี่ตองปลอดภัย รวมถึงประชาชนท่ีอยูใกลโรงงาน 3,000 กวาแหง 

ในจังหวัดระยอง แผนอพยพทําไปถึงไหน ฝกซอมกันอยางไร จะตองมีความมั่นใจ 

- งานดานสาธารณภัย

ในระดับอําเภอ 

 กอน พ.ศ. 2545 ยังไมมี ปภ.จังหวัด งานจะอยูกับปองกันจังหวัด กรมการปกครอง 

แตเม่ือมาตั้งหนวยงาน ปภ.จังหวัด เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก แตยัง

ขาดมือไมในระดับพ้ืนท่ี ภารกิจจึงยังคงอยูที่นายอําเภอเหมือนเดิม ในขณะที่

ปลัดอําเภอมีภารกิจที่รับผิดชอบจํานวนมากทั้งดานความมั่นคง ยาเสพติด 

งานศูนยดํารงธรรม จิตอาสา 

 จากนโยบาย 1 กรม 1 ภารกิจ หลังจากมีการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2545 

เกิดกรม ปภ. ข้ึน แตเดิมสังกัดกรมการปกครอง เพื่อรับภารกิจงานดานสาธารณภัย 

เมื่อไมมีหนวยงานระดับอําเภอไปเพ่ิมงานใหกับปลัดปองกัน แมวานายอําเภอ

รับภารกิจตามอํานาจหนาท่ี แตก็ตองใหปลัดปองกันเปนผูปฏิบัติ อําเภอเองก็มี

กําลังคนไมเพียงพอ หากใหครบงานจริงควรมีปลัดอําเภอ 7 คน ปจจุบันโดยเฉลี่ย

อําเภอละ 5 คน เชน ปลัดอําเภอนิคมพัฒนา อยูในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง ในขณะที่รับภารกิจควบหลายภารกิจ โดยเฉพาะศูนยดํารงธรรม

ที่ควรมีปลัดเพียงคนเดียวรับผิดชอบ เพราะมีเร่ืองรองเรียนจํานวนมาก

เนื่องจากพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับอําเภอที่มีจํานวนมาก แบงตาม

ขนาดของอําเภอ หากอําเภอขนาดใหญ นายอําเภออาจมอบหมายใหมี

ปลัดอําเภอ 2 คน ดูแลรับผิดชอบ ใหสามารถตอบสนองงานเหมือนกับระดับ

จังหวัด การทําแผน การฝกซอม เปนภารกิจที่ปลัดอําเภอดําเนินการ  

แตในระดับทองถ่ินตอสูกับภัยตาง ๆ ครบถวนหรือไม ซ่ึงตองมีการเตรียม

ความพรอมเปนประจําโดยเฉพาะภัยที่เกิดข้ึนบอยคร้ัง เชน อัคคีภัย  

มีการซักซอมแผน อําเภอจะไปเขารวมดวย 

 ในระดับอําเภอมีความคิดที่จะทําตามข้ันตอนตาง ๆ แตทําไดไมเต็มที่ 
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เพราะ 1) การรับนโยบายจากผูบริหาร 2) การประชุมตาง ๆ 3) การแกไข

ปญหาหลายเร่ือง ๆ ในพื้นที่ หากจะใหระบบงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขับเคลื่อนไปไดดวยดีไมเนนวิธีการ แตเนนผลสัมฤทธ์ิมากที่สุดในพ้ืนที่ 

 เรื่องสาธารณภัย อําเภอมีอํานาจแตไมมีประสิทธิภาพ เปนงานอยูในอํานาจ

หนาที่ ไมใชงานฝาก เปนอํานาจของนายอําเภอและเปนผูอํานวยการปองกัน 

ตําแหนงนายอําเภอมีบารมีแตขณะเดียวกันก็สรางปญหาเพราะไมมีคน 

 ปญหากรณี 7 วันอันตราย ที่ตองเรียกไปอบรม 3 วัน เพ่ือทําการกรอกขอมูล 

รวมหนวยงานสาธาณสุข ปภ. ปกครอง และตํารวจ มารวมกันเพื่อจัดทํารายงาน 

เกิดการสรางงานที่ไมจําเปนใหกับอําเภอ 

 ปญหาระหวางหนวยงานที่จะตองดําเนินการชวยเมื่อเกิดเหตุตาง ๆ ข้ึน เชน 

น้ําทวม ดินโคลนถลม ท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ แตไมไดมีวิธีปองกันปญหารวมกัน 

บางครั้งข้ึนกับพ้ืนทีน่ั้นมีการเปลี่ยนวิธีคิดถึงสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงหรือไม 

เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเกิดปญหา เตรียมคน เคร่ืองมือ องคความรู 

 ความเปนทองถ่ินจะรับผิดชอบบางสวน ในกรณีเมื่อเกิดเหตุ ดังนั้น 

ผูอํานวยการทองถ่ินยังตองอาศัยผูอํานวยการอําเภอในการดําเนินการแกไข

ปญหาเม่ือเกิดภัย 

 อําเภอคุมทองถ่ินไมได ปจจุบันทองถ่ินมีศักยภาพมากข้ึน สามารถดําเนินงาน

ในพ้ืนที่ไดเต็มที่  

 อําเภอปลวกแดง เปนอําเภอพิเศษ เกิดศักยภาพท่ีหนวยงานรัฐจะรองรับได

กับประชาชนในพ้ืนที่ รัฐตองการใหสงเสริม EEC โซน 1 โซน 2 แตไมไดขยาย

สิ่งท่ีจะรองรับ เชน โรงพยาบาล ตํารวจ โรงเรียน รวมไปถึงประชากรที่

หลั่งไหลเขามา มีการจัดทําบานจัดสรร ทําโครงการท่ีอยูอาศัยตาง ๆ ในพ้ืนที่ 

ขอเสนอแนะ 

 หนวยงานท่ีจะเขาไปชวยเหลือ ใครที่มีอํานาจในการสั่งให อปท. เขาไปชวยเหลือ

ทองถ่ินขางเคียงไดทัน นั่นคือ นายอําเภอ ในขณะที่อําเภอมีคนทําแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอหรือไม โดยเฉพาะหากเกิดเหตุแลวขยายวง

ไปหลายทองถ่ิน ปจจุบันยังไมสามารถทําครบ 

- งานดานสาธารณภัย

ในระดับทองถิ่น 

 หลายทองถ่ินมีศักยภาพและชวยเหลือตัวเองได 

 แตละทองถ่ินมีงบประมาณไมเทากัน ในเรื่องการจัดหาจัดเตรียม การจัดทําแผน 

การซ้ืออุปกรณ การเตรียมการปองกันตาง ๆ ตองใชงบประมาณมาก จะชวย

จัดเตรียมแผนการกอนเกิดไดดี 
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 ปญหาอุบัติภัยบนทองถนนเปนปญหาหลักของทองถ่ิน สวนภัยอยางอ่ืนเกิดข้ึน

ตามสภาพของทองถ่ินแตละแหง เชน ภัยทางทะเล ขยะทางทะเล 

 ที่ผานมา พ้ืนที่ที่คาดวาจะเกิดภัยใหนายกทองถ่ินนั้นเปนคนดําเนินการ  

แตงบประมาณตามระเบียบการเบิกจายไมไดกลาวถึงการเตรียมการกอนเกิดเหตุ 

ในระเบียบพูดถึงการเบิกจายกรณีผูไดรับผลกระทบ ผูที่ไดรับความเดือดรอน 

ผูบริหารทองถ่ินหลายท่ีมีปญหาเร่ืองน้ี สงผลกระทบตอการถูกตอวาจากประชาชน

วาเพราะเหตุใดจึงไมชวยทั้งท่ีมีงบประมาณมาก เชน อบจ. 

 การทํางานขามหนวยงานราชการมีปญหา ระหวางทองถ่ินดวยกัน มีขอจํากัด

เรื่องการบริหารงบประมาณในพื้นท่ี อบจ.จะเขามาชวยไดในเร่ืองถนนหนทาง

และสิ่งที่คาบเก่ียวเทานั้น ในเรื่องแตละพ้ืนที่ไมเหมือนกัน แมจะอยูในจังหวัด

เดียวกันแตสภาพพื้นท่ีที่เกิดภัยแตกตางกัน 

 ทองถ่ินมีการจัดเก็บขอมูลทําแผนชุมชน การเขาพ้ืนที่เสี่ยง บางคร้ังเร่ืองเดียวกัน

มาทั้งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ทั้งที่เปนกระทรวงเดียวกันและเร่ืองเดียวกัน 

 ทั้งเทศบาลและ อบต. มีเครื่องไมเคร่ืองมือ รถดับเพลิง อุปกรณที่จําเปน 

แกสภาพปญหาของทองถ่ิน หากเกิดภัยที่มากกวาทองถ่ินตนเองจะรับมือได 

ปองกันภัยของแตละทองถ่ินเปนเครือขายกัน สามารถรวมมือกันไดในเวลา 

ที่รวดเร็วและไมเก่ียงกัน 

 หัวหนาปองกันของแตละทองถิ่น ตามกรอบแลวยังไมครบ 

 ทองถ่ินขนาดเล็ก มีเจาหนาที่ปองกัน 1 คน เวลาเกิดเหตุจะทําอยางไร 

 กําลังเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ินมีขอจํากัด เชน 

กรอบอัตราของ อบต.ขนาดกลาง ไมมีเจาหนาที่ แมวาจะสามารถจางได 

 เทศบาลมีรถกูชีพ มีหนังสือซักซอมบอกวา รถกูชีพ รถพยาบาลใชกรณีฉุกเฉิน

เทานั้น ความจริงทองถ่ินควรจัดการไดเองวาจะใชรถอยางไร สงผลให

เจาหนาที่ไมกลาใชรถไปรบัผูปวยตามบาน หรือกรณีฉุกเฉินไปรับเพ่ือสง

โรงพยาบาล ตองใชรถอยางอ่ืนไปรับ เพราะ สตง. ทักทวงได 

 แผนรองรับกอนเกิด ในเร่ืองการใหความรู การปองกันตาง ๆ อยูกับ

งบประมาณแตละทองท่ีนั้น ๆ ซึ่งไมเทากัน แตจะทําใหสมบูรณจริงบางคร้ัง

คอนขางลําบาก เชน เทศบาลตําบลทับมา เรื่องอุปกรณตาง ๆ ในการปองกัน

อุทกภัยมีมากแตยังไมเพียงพอ 
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 ทองถ่ินแกปญหาโดยการมีโครงการรบับริจาคปละ 1 คร้ัง มีนโยบายชัดเจนวา

หามเร่ียไร ใหคนมาบริจาคท่ีมูลนิธิเอง 

 เทศบาลนครระยอง ในเร่ืองอัคคภีัย มีการทําแผนตั้งชุดเคมีชุมชนปหนึ่ง ๆ 

จะซื้อถังเคมีขนาด 10 ปอนด เคล่ือนยายไดงาย หยิบยกไดสะดวก ติดต้ัง 

ตามชุมชนทั้งหมด 29 ชุมชน อัคคีภัยเกิดเฉลี่ยเดือนละ 2 คร้ัง แตสามารถ

ระงับเหตุไดโดยรถดับเพลิงไมตองออกไปชวย เพียงแตโทรแจงมาท่ีดับเพลิง 

199 ใหนําถังดับเพลงิไปเปล่ียน สวนใหญเปนไฟฟาลัดวงจร พวกรานซอม

เครื่องใชไฟฟา รานขายอาหาร สามารถควบคุมเพลิงไดเบื้องตน  

 เทศบาลนครระยองยังดูแลภัยที่เกิดจากทางทะเล โดยรวมกันกับเทศบาลเมือง

มาบตาพุด เทศบาลตําบลเนินพระ วางแนวทางในการแกไขปญหาภัยที่เกิดข้ึนกับ

นักทองเที่ยวตางถ่ิน มาเท่ียวโดยไมรูหรือเสพสุราจนมึนเมาแลวลงทะเล จึงมี

การจัดทําปายติดธงแดง อยางในหนาหนาวถาไมใชคนในพื้นท่ีหรือคนในทะเล

จะไมรูวาหนาหนาวเห็นคล่ืนราบทะเลสวย แตมีน้ําขึ้นน้ําลงมีน้ําวน ดูดคนเลนจม

ไดงาย มีการจัดทําปายประชาสัมพันธโดยตลอด ทั้ง 3 เทศบาลที่อยูชายฝงทะเล

นี้กําลังวางแผนรวมกันโดยการซักซอมความเขาใจ นําผูประกอบการอยู

ชายทะเลมาใหความรูและอบรม วางแนวทาง คนท่ีอยูใกลชิดกับเหตุมากที่สุด

คือพอคาแมคา มาฝกซอมแผน 

 เรื่องอุทกภัย ตั้งแต พ.ศ. 2554 เทศบาลนครระยองซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา 3 เคร่ือง 

ปรากฏไมไดใช ไปใชที่กรุงเทพฯ พอ พ.ศ. 2555 กรุงเทพฯ เอามาลงตั้งแต

เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลเนินพระ เทศบาลนครระยอง เริ่มทําแผน

มาตั้งแตเวลานั้น ทําอยางไรถึงจะมีการระบายน้ําไดทัน แกไขปญหาจนกระทั่ง 

พ.ศ. 2557 สามารถแกไขได มีการวางเครื่องสูบน้ํา อบจ. ทําทางระบายน้ํา  

ทําใบพัดเคร่ืองสงนํ้าที่ปากทาง มีการทําประชาคมเร่ืองการตัดทางน้ํา  

และน้ําที่จะระบายลงหาดแสงจันทร คือมีแผน มีการติดตามการรายงานของ

กรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลา และมีการเตรียมความพรอมตลอด เปนการทํา

แผนกอนเกิด แผนรองรับท่ีจะเปนศูนยบัญชาการสํารองตาง ๆ มีการ

ประสานงานกับ ปภ.จังหวัด ตลอด 

 อบต.นิคมพัฒนา มีโรงงานประมาณ 70 โรงงาน นาน ๆ ครั้งจึงจะมีเหตุไฟไหม

เล็กนอย พายุทําลายบานเรือน ที่บอยคร้ังคืออุบัติภัย 
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ขอเสนอแนะ 

 นโยบายตองการลดกําลังคนของรัฐบาลในสวนกลางและสวนภูมิภาค แตผล 

ที่เกิดข้ึนคือ ไปเพิ่มท่ีทองถ่ิน ดังน้ัน การกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินควรมอง

สวนกลางและสวนภูมิภาคดวย 

 ทรัพยากรของทองถิ่นตองแกไข ไมเหมาะสมกับเหตุการณท่ีจะนําไปใชชวยเหลือ 

กลับเปนทองถ่ินจะตองมาแกปญหาเฉพาะหนาของตนเอง โดยการใชทางออม 

เชน MOU เนื่องจากระบบไมเพียงพอ โดยเฉพาะ สตง. ควรตองเขาใจเมื่อระบบ

ยังไมสมบูรณ ติติงใหขอเสนอแนะได แตควรชวยกันคิดแบบสรางสรรควาระบบ

ที่เปนจุดออนจะแกไขอยางไร 

 ทองถ่ินตองมีขอมูล เชน คนพิการ คนปวยติดเตียง นายกทองถ่ินตองสามารถ

ระบุไดวาบานเลขท่ีใดมีคนเหลาน้ีอยู เพ่ือใหทีมกูชีพกูภัยสามารถนําไปศูนยอพยพ

ไดทันเวลา และขอมูลอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย อยากใหทางอําเภอ จังหวัด 

โดยเฉพาะผูนําทองถ่ินไดหยิบมาใชไดรวมกัน โดย ปภ. เปนศูนยกลางให  

ตองมาแบงปนขอมูลกัน 

- กฎหมาย  

ระเบียบตาง ๆ 

 กฎหมายจํานวนมากเลียนแบบมาจากตางประเทศ เชน กฎหมายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กฎหมายเด็ก ในขณะท่ีบริบทเมืองไทยตางกันและหลายส่ิง

ยังไมมีความพรอม 

 พ.ร.บ. ปองกันฯ หมวด 4 เจาพนักงานและอาสาสมัคร มาตรา 39  

ใหผูอํานวยการมีอํานาจแตงต้ังเจาพนักงานเพ่ือปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้  

(4) ผูอํานวยการทองถ่ิน มีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานใหปฏิบัติหนาที่ได 

ในเขต อปท. แหงพ้ืนที่ เหมือนจะสามารถนํามูลนิธิมาเปนพวกได แตในมาตรา 41 

กลับลงทายวาใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงในระเบียบ 

คุณสมบัติจะไมได ตองแกกฎหมาย ระเบียบนี้มีหนาที่มีงานใหทํา แตระเบียบ

เบิกจายกลบัเบิกไมได 

 ปญหาการทํางานสวนใหญติดท่ีระเบียบ ผูกพันถึงงบประมาณ คน เครื่องมือ 

 ติดขัดที่ระเบียบการเบิกจาย สงผลตอการมีปญหากับคน 

 หลายเหตุการณที่ อบจ. ไมสามารถไปทํางานรวมได ทั้งที่มีงบประมาณ

มากกวา เพราะติดขัดดวยขอระเบียบ ถึงแมมีหนังสือสั่งการมาจากกรม  

กรมใหงานใหหนาท่ีแตไมไดใหงบประมาณ ท้ังที่ในหนังสือส่ังการของกรม 

ใหทําตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 BCP BCM การดําเนินธุรกิจใหเกิดความตอเนื่องระหวางเครือขาย  
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มีการทําอยางสมบูรณแบบหรือไม กฎหมายตั้งแต พ.ศ. 2542 ยังไมไดทํากัน

อยางจริงจัง ควรร้ือระบบเหลานี ้

ขอเสนอแนะ 

 เปาหมายของจังหวัดระยองไมไดตองการ ปภ.อําเภอ และ ปภ.สาขา  

แตจะทําอยางไรในการบริหารจัดการสาธารณภัยใหปลอดภัยที่สุดกับประชาชน 

โดยเฉพาะหนวยงานตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ ทําหนาท่ีไดดีหรือไม  

ทั้งเร่ืองการดําเนินการกอนเกิดภัย การปองกัน การลดผลกระทบ การเตรียม

ความพรอม ท่ีตองประเมินความเส่ียงโดยทองถ่ินตามกฎหมาย 14 ประเภทภัย 

กับ 4 ภัยความมั่นคงตามกฎหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญวามีความเส่ียง

อะไรบาง โดยมีหัวหนาปองกันของทองถ่ินที่ทําแผน ทําไดครบถวนสมบูรณหรือไม 

หากทําครบถวนสมบูรณ การตอบโตภาวะฉุกเฉิน การฟนฟูหลังเกิดภัยจะไมเกิด 

หากตองมองทุกภัยในภาพรวม 

 ตัวอยางการแกไขปญหาทางหลวงชนบท โดยใชกฎหมายอ่ืนประกอบ เชน 

กฎหมายเก่ียวกับการจดกรรมสิทธ์ิเหนือแผนดิน ที่ชาวบานไมยอม เพ่ือพูดคุยกัน 

เปนตัวอยางของการเตรียมความพรอมของผูอํานวยการอําเภอ เชนเดียวกับ

คนก็ตองมีการฝกซอม เคร่ืองมือตองพรอมใหใช 

 ควรเขียนกฎหมายใหทองถ่ินสามารถใชคนที่ทํางานชวยเหลือภาครัฐได 

- แผน/ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 แผนรับมือของแตละโรงงานมีความรัดกุมดีอยูแลว ในแตละระดับ ในขณะที่

ทองถ่ินมีสวนนอยที่จะรับรูถึงแผนของโรงงาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยในโรงงานข้ึน 

 มีมาตรฐานการซอมบํารุงของโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานเครื่องมือ 

ขอเสนอแนะ 

 ควรใหทุกโรงงานสงแผน จะทําใหลดความเสี่ยงลง ทุกโรงงานควรอยูในมาตรการ

หรือแนวทางที่ทางจังหวัดกําหนดให หรือการตองตรวจสอบบางจุดบางแหง 

ใหทันกับชวงเวลาตามกฎหมาย EIA กําหนดไว ในขณะเดียวกันตัวภาครัฐ 

ที่ไมใชการนิคมฯ เชน จังหวัด จะตองมีหนวยตรวจสอบ อาจใชกรมควบคุมมลพิษ 

หรือ สผ. ที่จะวัดเทียบกับการนิคมฯ จะทําใหเห็นคาวาชวงนี้ทําไมซัลเฟอรสูง 

มีกล่ินออกมา หรือเจาหนาที่ของกรมควบคมุมลพิษที่อยูศาลากลางจังหวัด

ตองรูเร่ืองในมาบตาพุดพอสมควรวาโรงงานไหนมีอะไรเก็บไวบาง เพ่ือมาสู

การจัดการหรือการวางแนวทางในการกํากับดูแล 

 ทองถ่ินจําเปนจะตองทําแผนกอนเกิดเหตุ ทําโครงการปองกัน ควรมีไว 

ในขอบัญญัติของทองถ่ิน 
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- อปพร.   อปพร. ถูกเรียกเงินคนืไปเปนจํานวนมาก ในกรณี 7 วันอันตราย มีหนาท่ีและ

มีคําสั่งใหทํางาน แตนําคนมาทํางานโดยไมมีคาตอบแทนให สงผลตอ 

การลดจํานวน อปพร. ในพื้นที่ภาคตะวันออก และสวนใหญอายุ 50 ปข้ึนไป 

 จํานวน อปพร. ท่ีลดลง ดานหนึ่งข้ึนอยูกับผูนํา ผูนําตองใชงบประมาณ  

จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหความรู ทองถ่ินมีอยูแลว แตตองรูกอนวากําลังพล 

มาจากไหน มีก่ีคน ทายที่สุดตองใชกําลังพลในทองท่ีทองถิ่นเขามารวม คือ 

อปพร. และกํานันผูใหญบาน แตกํานันผูใหญบานมีคาตอบแทน  

 การกําหนดจํานวน อปพร. แกปญหาโดยให อปพร. ที่มางานบวชงานบุญ 

อีกสวนคือเจาหนาที่ อบต. เสริมเขามาใหได 50 คน อบรมเพ่ือใหรายงานวา

รอบนี้ไดคนจํานวนเทานี้ ๆ และรอบตอไปจะไดอีก 50 คน จนกวาจะไดครบ 

ขอเสนอแนะ 

 ควรสงเสริมสนับสนุนงบประมาณคาตอบแทนหรือคัดกรอง อปพร. เน่ืองจาก

ปจจุบันเปนลักษณะขอใหมาเปน อปพร. และไมมีกฎหมายให อปพร. ออกได 

 คนที่จะมาเปน อปพร. ควรเปนคนที่ตองการเสียสละ มีความรูมีขีด

ความสามารถในระดับหนึ่ง มีระเบียบกฎเกณฑ มีการคัดกรอง อปพร. ที่มี

คุณภาพ และควรใหสิทธิอะไรบางอยาง เชน ใหคาตอบแทนรายเดือน  

เพ่ือใหสามารถควบคมุ อปพร. ได 

- ภาคสวนอื่น  มูลนิธิจํานวนมากที่พรอมทํางานในฐานะจิตอาสา มีความรูความสามารถ

เพราะผานการอบรม แตไมมีเคร่ืองมือ มีหลายคนขอให อบจ. ชวยเปดหลักสูตร 

ขอเคร่ืองมือ อบจ.อยากทําแตทําใหไมได เพราะในระเบียบระบุชัดวา หนวยงาน

ของรัฐไมสามารถสนับสนุนหนวยงานที่เปนเอกชนได 

 อําเภอปลวกแดงใชมูลนิธิกูภัย จดทะเบียนใน พ.ศ. 2560 ประมาณ 550 คน 

จะใชคนเหลานี้อยูอําเภอปลวกแดงในทุก ๆ สวน 

 จังหวัดระยอง มีอาสากูภัยไมนอยกวา 10,000 คน แตไมมีอุปกรณที่จะทํางานได 

เชน อบจ. มีอบรมใหไลฟการดจํานวนมาก แตไมมีอุปกรณใหปฏิบัติงาน 

ชายหาดเกิดเหตุตลอดแตไมมีการตั้งเปนศูนยหรือมีอุปกรณใหไปปฏิบัติงาน 

ทั้งที่ผานการอบรมมาแลว เชน เรือ อุปกรณดําน้ํา อยูกับทองถ่ินบางแหง 

ในขณะท่ีการใชอุปกรณเหลานี้ของอาสาก็จะติดระเบียบ 

 ผูประสบภัยทางนํ้ามีผลกระทบตอการทองเท่ียวอยางมาก และระหวาง

หนวยงานรวมกันทํางานไมได มีทีมตาง ๆ เชน ทีมถนนสีเขียว ทีมแพทยฉุกเฉิน 
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ทีมไลฟการด ทีมคนหาทางน้ํา ทําโครงการเสนองบก็ไมไดรับการตอบสนอง 

คนเสียชีวิตยังมตีลอด 

 ทองถ่ินมีคน แตมีเจาหนาที่อยูเวรประจํา 2 คน แตมูลนิธิมีคนอยู 500-600 คน 

บางทองถ่ินใหมูลนิธิยืมเครื่องมือเคร่ืองไมของทองถ่ินไปใชประโยชนเพ่ือให

การชวยเหลือ เวลามีเหตุ มูลนิธิจะสะดวกกวา โดยเฉพาะในเขตนิคม

อุตสาหกรรม ในอําเภอปลวกแดง มูลนิธิสามารถทํางานขามหนวยงานได และ

จะเร็วกวา อปพร. มีความคลองตัวและใชรถสวนตัว ดูแลพาหนะเอง ในขณะที่

จะให อปพร. ออกนอกพ้ืนที่ตองมีคําสั่ง 

 มูลนิธิมีจํานวนมาก เปนคนในวัยท่ีเปนกําลังแรงงานที่มาเปนอาสาซ่ึงจะตองมี

การอบรมแตทางมูลนิธิไมถนัดเทากับภาครัฐ ในขณะที่ อปพร. เปนหนวยงาน

ของรัฐ สภาพขอเท็จจริงคือ อปพร. นอยลง มูลนิธิมากข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

 ควรนําขอจํากัดมาออกแบบโครงสรางท่ีเหมาะสม เชน ไมสามารถเพ่ิมคนได 

ดวยการทําใหมูลนิธิเปนเครือขายมาชวยเหลือทํางานกับหนวยงานรัฐ 

อยางเปนระบบ ดังเชนที่มีการถอดบทเรียนในหลายเหตุการณสําคัญตาง ๆ 

ควรนํามาใชใหเปนประโยชนในการจัดระบบเตรียมความพรอมการทํางาน 

ในรูปแบบเครือขายท่ีจะเสริมและเติมระหวางกันท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาชน จัดระบบใหตอบสนองตอความตองการและความจําเปน

ของพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่เส่ียงที่ตองมีคาตอบแทนและเคร่ืองไมเคร่ืองมือ 

ที่เปนพิเศษ การจัดทรัพยากรใหตอบโจทยปญหาความเสี่ยงของแตละพื้นที่ 

ระบบการสื่อสารที่จะเชื่อมโยงระหวางหนวยรองกับหนวยหลัก 

 ควรนํางบประมาณของราชการไปสงเสริมคนที่ทํางานอยูแลวอยางกลุมองคกร 

มูลนิธิ ทํางานอยางเขมแข็ง ไปสนับสนุนเพ่ือใหมีศักยภาพสูงย่ิงข้ึน ดังเชน  

เงิน สปสช. แทนที่จะไดโดยตรงจากโรงพยาบาล แตกลับโอนมาที่ทองถ่ิน 

ทองถ่ินจะเบิกจายโดยตรงไมไดเพราะผิดระเบียบ 

 ในพ้ืนที่หางไกล ทองถ่ินสามารถสนับสนุนรถกูชีพ อุปกรณตาง ๆ ใหอาสา  

จะชวยชีวิตคนได โดยไมตองรอเพียงรถโรงพยาบาล 

 ในแตละทองถ่ินมีคนรับผิดชอบอยูแลว การจะสรางเครือขาย ยังขาดอํานาจ 

การใชอุปกรณตาง ๆ หากงบประมาณของรัฐกระจายไปใหเอกชนท่ีเปนมูลนิธิ

ซึ่งดูแลในพ้ืนที่อยูแลว สงไปแคอุปกรณ เรื่องคาใชจายอ่ืน ๆ มูลนิธิดําเนินการ

ทั้งหมด เชน คาซอม คาน้ํามัน แตรัฐติดเร่ืองระเบียบการใหอุปกรณพวกนี้ 
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แกเอกชนไมได แตเอกชนมีศักยภาพที่มีอาสาตาง ๆ สามารถชวย ปภ. ไดมากที่สุด 

 การแบงหนาที่ของแตละมูลนิธิวาจะดูแลรบัผิดชอบในพ้ืนที่ใด สามารถทําได

โดยหัวหนาของแตละมูลนิธิอยูที่ศูนยบัญชาการรวมกันกับภาครัฐ จะสามารถ

สั่งการใหเกิดการชวยเหลือไดทันทวงที เชน เกิดเหตุท่ีเกาะเสม็ด บานเพ 

เทศบาลตําบลบานเพมีรถกูชีพแตวิ่งนอกเขตไมได แมวามีคนขอไปชวย ระบบ

เหลาน้ีควรรวมกันใหได (ระบบจัดการของ สพฉ. กับ ปองกันฯ) โดยเฉพาะ 

ในเขตรอยตอ เชน อบต.นิคมพัฒนา คนที่เขาไปในพื้นที่เกิดเหตุคือมูลนิธิตาง ๆ  

อบต. จะเขาไปดูพ้ืนที่เกิดเหตุใหกําลังใจและชวยเร่ืองการจราจร คนท่ีทํางานจริง

คือ มูลนิธิ 

 การจะใหมูลนิธิเขามาชวยสนับสนุนการชวยเหลือเมื่อเกิดภัย ตองดูเปนรายพื้นที่

โดยเฉพาะอุบัติภัยทางถนน ในขณะที่สวนอ่ืน เชน พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด มีทั้งสารเคมี เพลิงไหม งานใตน้ํา ในจังหวัดระยองมีท้ังกูภัยท่ีสูง 

งานทางน้ํา ทางถนน สารเคมี เจาหนาที่จะตองผานการฝกฝนอบรม 

- ขอเสนอเพ่ิมเติม  สาธารณภัยเปนภัยความมั่นคงตามยุทธศาสตรชาติ คือ ความมั่นคง 

ทางดานสาธารณภัย ในอนาคตจะเปนภัยขนาดใหญรวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ทางดานภูมิอากาศ 

 ปญหาระบบคิดของสวนกลางกับหนวยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะขอมูล

ที่แมนยําของแตละสวนกลางที่สงมายังพ้ืนที่คาดการณวาอาจเกิดภัยข้ึน 

สวนกลางควรชวยคิดและผลิตเคร่ืองมือมากกวาการส่ังการหนวยงานในพ้ืนท่ี 

 การรับโอนคนของกรม ควรกําหนดใหชัดวาหามโอนภายใน 3 ป เพื่อแกปญหา 

การโอนไปมา แมวามีระยะเวลาทํางานเพียงไมก่ีเดือน โดยเฉพาะบุคลากร

ระดับลางไมมีความมั่นคง 

 ภาคราชการไมไดทําหนาที่เทาท่ีควร ถาทําหนาที่ไดดีจะทําใหเกิดทีม มี

ผูเช่ียวชาญท่ีจะเขามาทําหนาที่มีอยูมาก เชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม

ควบคุมมลพิษ สถ. มาตั้งในพ้ืนที่ เดือนหนึ่งมา 2 วัน ทําทีละโรงงาน และมาดู

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 การประเมินโรงงาน วาโรงงานใดควรจะตองพัฒนา เปล่ียนแปลง อายุการใชงาน

ที่ไมเหมาะสม ตองมีผูมากํากับ แตเพราะยังไมเคยมีผูจะมากํากับโรงงานท่ีมี

ความทันสมัยอยางจริงจัง 

 ขอมูลกอนเกิดภัยมีการใหขอมูลกันบอยครั้ง ขณะท่ีขณะเกิดภัย หนวยงานตาง ๆ  

พรอมเขาไปชวยเหลือกันได แตกระบวนการเตรียมการกอนเกิดภัยไมเรียบรอยดี
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เพราะหลายขอมูลมีการจัดเก็บแตไมไดมีการจัดเตรียมความพรอมไว เชน 

ขอมูลสถานการณในพ้ืนที่ ขอมูลความเส่ียง ขอมูลอุบัติภัย (ตรวจสอบขอมูล 

ถอดบทเรียนตาง ๆ) รวบรวมไวรายงานเพียงอยางเดียว แตมิไดเตรียมไว 

ใชประโยชน 

 อยากใหสนับสนุนอุปกรณพื้นฐานในการกูชีพหรือกูสถานการณในถนนงตาง ๆ 

ใหอยูในกลุมของฝายปกครองในเบื้องตน เพราะอุปกรณหลักขนาดใหญตาง ๆ 

อยูที่ทองถ่ิน เชน ไมลม 4 ตน ชาวบานและกํานันผูใหญบานก็จะสามารถลงมือ

ชวยกันแกไขปญหาไดในเบ้ืองตน เร่ืองความเสียหาย การซอมแซมจะมี 

 การรายงานผลใหนายอําเภอ และแจงพ้ืนท่ีผานสมาชิกทองถ่ินนําเรียน

ผูบริหารทองถ่ิน เปนการกระจายมาสูหมูบานอยางแทจริงคือการแกไขปญหา

เบื้องตน 

 ไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตาม ควรใหการดําเนินการเร่ืองการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยขับเคล่ือนไปไดดวยดี เน่ืองจากสาธารณภัยมมีากข้ึน 

โดยเฉพาะอุบัติภัยมีความรุนแรงมากข้ึน 

 อยากใหเกิดภาพการบูรณาการของการทํางานในพ้ืนที่เส่ียง เม่ือสามารถจับจุด

ไดวาตองการบุคลากรแบบไหนมาทําหนาท่ี มีเครือขาย มีการสนับสนุน

งบประมาณ กฎหมาย 

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมเหมือนงานอ่ืน ๆ ในการจัดซ้ือจัดจาง  

ที่ตองจางท่ีปรึกษามาทําโครงการซึ่งมีระยะเวลาที่กําหนดได โดยเฉพาะ 

เม่ือเกิดภัยข้ึน เปนงานพิเศษ ที่ตองมีใจ มีความรู ในการเขาชวยเหลือ 

 งาน ปภ. เปนงานที่เสี่ยงภัย ฝายปองกันทุกระดับ แตไมไดรับเบี้ยเส่ียงภัย  

ไมมีหนากากกันสารพิษ ในขณะท่ีปลัดอําเภอมีเบ้ียเส่ียงภัย 
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4.7.1 บริบทของพ้ืนท่ี 

สภาพภูมิศาสตร จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง มีพื้นที่ 7,393.889 ตาราง

กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสงขลา ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวย่ืนลงมาทางใต

เรียกวาคาบสมุทรสทิงพระ ขณะที่ทางใตเปนแผนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แผนดินทั้งสองสวนเชื่อมตอกัน

โดยสะพานติณสูลานนท พื้นที่ทางทิศเหนือสวนใหญเปนที่ราบลุม ทิศตะวันออกเปนที่ราบริมทะเล ทิศใต

และทิศตะวันตกเปนภูเขาและท่ีราบสูงซ่ึงเปนแหลงกําเนิดตนนํ้าลําธารท่ีสําคัญ มีพ้ืนท่ีติดชายฝงทะเล 2 ดาน 

คือ ดานตะวันออกติดกับอาวไทยมีความยาว 154.60 กิโลเมตร และดานตะวันตกติดกับทะเลสาบสงขลา43  

 

                                                           
43 แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นท่ีจังหวัดสงขลา. 
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จากการสํารวจเสนทางและระยะเวลาในการเดินทางจากอําเภอเมืองสงขลาไปยังอําเภออื่น ๆ ในจังหวัด

สงขลา ปรากฏเปนขอมูลดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.37 ระยะทางและระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมืองสงขลาไปยังอําเภออื่น ๆ 

 

อําเภอ ระยะทางจากอําเภอเมือง ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมือง 

อําเภอสทิงพระ 59 กิโลเมตร 56 นาที 

อําเภอจะนะ 48 กิโลเมตร 45 นาที 

อําเภอนาทวี 63 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 

อําเภอเทพา 76 กิโลเมตร 1 ช่ัวโมง 5 นาที 

อําเภอสะบายอย 98 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 30 นาที 

อําเภอระโนด 98 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 35 นาที 

อําเภอกระแสสนิธุ 86 กิโลเมตร 1 ช่ัวโมง 26 นาที 

อําเภอรัตภูมิ 55 กิโลเมตร 55 นาที 

อําเภอสะเดา 68 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง 22 นาที 

อําเภอหาดใหญ 30 กิโลเมตร 40 นาที 

อําเภอนาหมอม 40 กิโลเมตร 36 นาที 

อําเภอควนเนียง 42 กิโลเมตร 53 นาที 

อําเภอบางกล่ํา 37 กิโลเมตร 43 นาที 

อําเภอสิงหนคร 28 กิโลเมตร 39 นาที 

อําเภอคลองหอยโขง 50 กิโลเมตร 56 นาที 

 

หมายเหตุ เปนการพิจารณาเสนทางและระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณจาก google.com/maps 

 

 

สภาพการปกครอง จังหวัดสงขลาประกอบดวย 16 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสงขลา อําเภอหาดใหญ 

อําเภอสะเดา อําเภอระโนด อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย อําเภอสทิงพระ อําเภอ

สิงหนคร อําเภอกระแสสินธุ อําเภอควนเนียง อําเภอนาหมอม อําเภอบางกลา อําเภอรัตภูมิ และอําเภอ

คลองหอยโขง จังหวัดสงขลาประกอบดวยตําบลจํานวน 127 แหง หมูบานจํานวน 1,023 แหง สําหรับการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน มีทั้งหมด 138 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลาจํานวน 1 แหง เทศบาลจํานวน 

41 แหง แยกเปนเทศบาลนครจํานวน 2 แหง คือ เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ เทศบาล
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เมืองจํานวน 10 แหง เทศบาลตําบลจํานวน 29 แหง และองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 96 แหง44 การแบง

เขตการปกครองจังหวัดสงขลา ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 4.38 การแบงเขตการปกครองจังหวัดสงขลา 

หนวย: แหง 

 อําเภอ 
การแบงเขตการปกครอง 

ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

1 อําเภอเมืองสงขลา 6 47 4 2 

2 อําเภอสทิงพระ 11 79 1 11 

3 อําเภอจะนะ 12 139 3 12 

4 อําเภอนาทวี 11 92 2 9 

5 อําเภอเทพา 7 67 2 6 

6 อําเภอสะบายอย 9 62 2 8 

7 อําเภอระโนด 13 73 3 10 

8 อําเภอกระแสสินธุ 4 22 2 2 

9 อําเภอรัตภูมิ 5 63 4 3 

10 อําเภอสะเดา 8 66 6 6 

11 อําเภอหาดใหญ 12 93 10 5 

12 อําเภอนาหมอม 4 29 - 4 

13 อําเภอควนเนียง 4 46 2 3 

14 อําเภอบางกลํ่า 4 36 2 2 

15 อําเภอสิงหนคร 11 77 3 7 

16 อําเภอคลองหอยโขง 4 32 2 2 

รวมท้ังสิ้น 127 1,023 48 92 

 

สภาพภูมิสังคม จํานวนประชากรของจังหวัดสงขลา ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมท้ังส้ิน 

1,424,230 คน จําแนกเปนประชากรชาย 694,803 คน และประชากรหญิง 729,427 คน คิดเปนความหนาแนน

ตอตารางกิโลเมตรคือ 729,427 คน ตอตารางกิโลเมตร ซึ่งขอมูลจํานวนประชากรของจังหวัดสงขลาจําแนก

ตามเพศ ความหนาแนนของประชาชน และจํานวนบาน ตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2560 ดังตาราง 

 

                                                           
44 แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา. 
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ตารางที่ 4.39 จํานวนประชากรของจังหวัดสงขลา45 

 หนวย: คน 

รายการขอมูล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ประชากรรวม 1,401,303 1,410,577 1,417,440 1,424,230 

ประชากรชาย 684,223 688,462 691,618 694,803 

ประชากรหญิง 717,080 722,115 725,822 729,427 

เน้ือที ่(ตร.กม.) 7,394 7,394 7,394 7,394 

ความหนาแนน ตอ ตร.กม. 189.52 190.78 191.7 192.62 

จํานวนบาน 497,127 508,600 518,284 527,506 

 

สําหรับความหนาแนนของประชากรในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา หากจําแนกเปนรายอําเภอ มีรายละเอียด

ดังตาราง ซึ่งอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากรในพ้ืนท่ีมากที่สุดคือ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอหาดใหญ 

และอําเภอสทิงพระ ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.40 ความหนาแนนของประชากรในจังหวัดสงขลา46 

 

อําเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) 
ประชากร 

จํานวนประชากร (คน) ความหนาแนนตอ (ตร.กม.) 

รวม     7,393.9  1,480,468 200.2 

อําเภอเมืองสงขลา        171.9  198,468 1,154.7 

อําเภอสทิงพระ        134.0  46,816 349.5 

อําเภอจะนะ        502.5  103,546 206.1 

อําเภอนาทวี        747.0  69,654 93.2 

อําเภอเทพา        978.0  71,547 73.2 

อําเภอสะบายอย        852.8  65,897 77.3 

อําเภอระโนด        406.8  62,200 152.9 

อําเภอกระแสสนิธุ          97.4  14,965 153.7 

อําเภอรัตภูมิ        665.0  71,835 108.0 

                                                           
45 สํานักงานสถิติแหงชาติ, จํานวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เน้ือท่ี ความหนาแนน และบาน จําแนกตามภาค 

และจังหวัด พ.ศ. 2551-2560 <http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx> เขาถึงขอมูล

เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 
46 สํามะโนประชากรและเคหะ (รายงานผลเบื้องตน) ปโครงการ 2553. 
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อําเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) 
ประชากร 

จํานวนประชากร (คน) ความหนาแนนตอ (ตร.กม.) 

อําเภอสะเดา      1,029.3  131,053 127.3 

อําเภอหาดใหญ        875.5  438,440 500.8 

อําเภอนาหมอม          92.5  27,945 302.2 

อําเภอควนเนียง        209.0  34,396 164.6 

อําเภอบางกล่ํา        162.0  34,550 213.3 

อําเภอสิงหนคร        195.1  81,805 419.2 

อําเภอคลองหอยโขง        275.2  27,351 99.4 

 

 

บริบทเฉพาะของพื้นที่ท่ีสงผลตอการจัดการสาธารณภัย ดวยการที่จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออก

ของภาคใตตอนลางและเปนจุดเชื่อมตอระหวางเทือกเขากับทะเล ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรสทิงพระ 

ซึ่งเปนคาบสมุทรแคบและยาวย่ืนลงมาทางใต อีกทั้งสวนใหญยังเปนท่ีราบลุม ในขณะท่ีทิศตะวันออกเปน

ที ่ราบริมทะเล ทิศใตและทิศตะวันตกเปนภูเขาและที่ราบสูง ประกอบกับพ้ืนที่จังหวัดสงขลาตั้งอยูในเขต

อิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน มีลมมรสุมพัดผานเปนประจําทุกป โดยเริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึง

กลางเดือนตุลาคมจะเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธจะเปน

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเปนชวงท่ีจังหวัดสงขลามีฝนตกชุก ทําใหเกิดนํ้าไหลบามาตามผิวดินมากกวาปกติ 

และเม่ือตกติดตอกันเปนเวลานาน มักเปนปญหาทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและมีน้ําทวมขัง47  

ขณะเดียวกันความเติบโตของความเปนเมืองของจังหวัดสงขลา ทําใหพื้นที่ปาไมและพื้นที่วางเปลา

ซึ่งเดิมเปนพ้ืนที่แกมลิงโดยธรรมชาติหรือเปนทางไหลของน้ํา ถูกปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีโดยการถมท่ีดินเพ่ือกอสราง

อาคารและท่ีพักอาศัยจํานวนมาก จึงสงผลใหเกิดการกีดขวางทางน้ําไหลและทําใหการระบายน้ําเปนไปไดยาก

ย่ิงข้ึน48 ความเจริญเติบโตในการพัฒนาเมืองลักษณะนี้มีความสัมพันธกับการรับสภาพน้ําทาของพื้นที่

เปลี่ยนแปลงไปและนําไปสูการเกิดปญหาอุทกภัยข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

จากสภาพดังกลาว จึงทําใหจังหวัดสงขลามีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย ทั้งในลักษณะน้ําทวมขัง 

น้ําไหลลนตลิ่ง และนํ้าปาไหลหลาก ความลอแหลมท่ีอาจจะนําไปสูการเกิดอุทกภัยตามที่ปรากฏในพื้นที่

จังหวัดสงขลาสงผลตอการบริหารจัดการสาธารณภัย นั่นคือ ประการแรก ปริมาณน้ําฝนที่ตกหนักมากกวา

เกณฑปกติโดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประการที่สอง สภาพของทะเลสาบสงขลา

                                                           
47 แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถลมจังหวัดสงขลา ประจําป พ.ศ. 2560. 
48 หทัยทิพย นราแหวว, “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการอุทกภัยโดยชุมชน กรณีศึกษา: เฉพาะเทศบาล

นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลาและตําบลดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา,” (วิทยานิพนธ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, คณะรฐัศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2559), น. 54-55. 
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ซึ่งเปนแหลงรองรับน้ําทั้งหมดในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบในปจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ประกอบกับการหนุนสูงข้ึน

ของน้ําทะเลทําใหการระบายนํ้าไดชา และประการสุดทาย การขยายตัวของชุมชนเมืองอยางรวดเร็วซึ่งสงผลให

มีพื้นที่รองรับน้ําลดลงไปอยางมาก อีกทั้งมีการกอสรางโครงสรางพื้นฐานปดกั้นทางระบายน้ําที่เคยไหล

ในชวงฤดูน้ําหลาก ทําใหมีปริมาณน้ําสะสมระดับสูงข้ึน ความเส่ียงตอการเกิดอุทกภัยเหลานี้สงผลกระทบ

อยางสําคัญตอประชาชนในกลุมพื้นที่เปราะบาง โดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นที่น้ําทวมขังพบมากในลุมน้ํายอย

คลองนาทอม ประเภทน้ําลนตลิ่งพบมากในลุมน้ํายอยคลองอูตะเภา และประเภทน้ําปาไหลหลากพบมาก

ในลุมน้ํายอยคลองอูตะเภา49  

 

4.7.2 สถานการณสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

จากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทําใหจังหวัดสงขลาเผชิญกับสาธารณภัยที่สําคัญ ไดแก อุทกภัย 

วาตภัย การกัดเซาะชายฝงของนํ้าทะเล และภัยอ่ืน ๆ ขอมูลสถิติยอนหลัง 3 ป มีดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.41 สถิติสถานการณสาธารณภัยในจังหวัดสงขลา50 

 

 

ประเภทภัย 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จํานวน

ครัง้ 

ผลกระทบ จํานวน

คร้ัง 

ผลกระทบ จํานวน

คร้ัง 

ผลกระทบ 

อุทกภัย - - 29 13 อําเภอ/ 

25,276 ครัวเรือน 

13 8 อําเภอ/ 

5,102 ครัวเรือน 

วาตภัย 30 8 อําเภอ/ 

482 ครัวเรือน 

153 15 อําเภอ/ 

5,584 ครัวเรือน 

14 9 อําเภอ/ 

59 ครัวเรือน 

อัคคีภัย 17 4 อําเภอ/ 

92 ครัวเรือน 

24 7 อําเภอ/ 

2,051 ครัวเรือน 

10 3 อําเภอ/ 

13 ครัวเรือน 

ไฟปา 1 1 อําเภอ/ 

5 ครัวเรือน 

4 3 อําเภอ/ 

11 ครัวเรือน 

- - 

 

 

 

 

 

                                                           
49 สํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา. 
50 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
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4.7.3 กลไกการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลามีการจัดแบงพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงาน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนี้ 

 

4.7.3.1 กลไกและตัวแสดงหลัก 

 จังหวัดสงขลามีกลไกระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชนเดียวกับ

จังหวัดอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดแก กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.อ.) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) และกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล

(กอปภ.อบต.)  

กลไกระดับจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูอํานวยการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการ

จังหวัดมอบหมาย และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนรองผูอํานวยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธร

จังหวัดสงขลา รองผูบัญชาการทัพเรือภาค 2 ปลัดจังหวัดสงขลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

ผูอํานวยการชลประทานท่ี 16 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประธานมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ทงเซียเซ่ียงต๊ึง) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา 

เปนกรรมการ และหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปนกรรมการและเลขานุการ  

ในขณะเดียวกัน จังหวัดสงขลายังใหความสําคัญกับการตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนขอมูลสําหรับ

การตัดสินใจ ดังเชน คณะทํางานเพ่ือวิเคราะหและประเมินสถานการณนํ้า เปนการนําผูเชี่ยวชาญจาก

อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก โครงการชลประทานจังหวัดสงขลา สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 (สงขลา) และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเขามาสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการชุดใหญ51  

นอกจากนี้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลายังมีหนวยทหารและหนวยราชการสวนกลางที่ต้ังอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด

สงขลาที่เขามาทํางานสนับสนุนและระดมทรัพยากรในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ดวย โดยมี

การแบงพ้ืนที่ความรับผิดชอบและการต้ังหนวยบริหารจัดการ แบงเปน 4 เขตตามการบริหารจัดการและ

มอบหมายใหกองทัพตาง ๆ พรอมกันหนวยงานสวนกลางในพ้ืนที่ภูมิภาค เชน เขตที่ 1 เปนความรับผิดชอบ

ของสาํนักงานทรัพยากรน้ําภาค 8 ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 โครงการชลประทานระดับเขต 

กองบังคบัการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ตํารวจภูธรภาค 9 เปนตน เขตท่ี 2 มอบหมายใหกองทัพเรือเปน

หัวหนาชุดในการบริหารจัดการ สําหรับเขตที่ 3 มอบหมายใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 

เปนหัวหนาชุดในการบริหารจัดการ มอบหมายใหกองทัพบกเปนหัวหนาชุดในการบริหารจัดการ และเขตที่ 4 

                                                           
51 สํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา. 
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มอบหมายใหกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 4 รวมกับทหารอากาศเปนหัวหนาชุดในการบริหารจัดการ 

โดยแยกกันบริหารจัดการตามการสั่งการของผูวาราชการจังหวัด52 

นอกจากนี้ จังหวัดสงขลายังมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ ไดแก เทศบาลนครหาดใหญ 

เทศบาลนครสงขลา ที่มีศักยภาพทางดานการคลัง และสามารถระดมทรัพยากรและสรรพกําลังเพ่ือการบริหาร

จัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ของตน ตลอดจนสามารถเก้ือหนุนตอพื้นที่ขางเคียงไดเชนกัน 

 

4.7.3.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลามีโครงสรางองคกรแบงเปน 3 ฝาย ไดแก กลุมงาน

ยุทธศาสตรและการจัดการ ฝายปองกันและปฏิบัติการ ฝายสงเคราะหผูประสบภัย ภายใตโครงสรางของ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลายังประกอบดวยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสงขลา สาขาเทพ และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด ซ่ึงโครงสราง

ภายในองคกรของสํานักงานสาขาแบงเปนฝายปองกันและปฏิบัติการ ฝายสงเคราะหผูประสบภัย โดยในปจจุบัน

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาและสํานักงานสาขาทั้ง 2 แหง มีกรอบอัตรากําลัง

ทั้งที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 4.42 กรอบอัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาและสาขา53 

 

หนวยงาน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา ปฏิบัติ กรอบ ปฏิบัติ กรอบ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสงขลา 
21 16 1 4 6 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสงขลา สาขาเทพา 
5 5 3 2 1 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสงขลา สาขาระโนด 
6 5 3 2 1 

 

 

 

 

 

                                                           
52 สํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา. 
53 กองการเจาหนาท่ี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
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4.7.4 บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี 

บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เปนการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึก

ผูวาราชการจังหวัดสงขลา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา หัวหนาสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด และหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสงขลา สาขาเทพา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2661 รวมไปถึงการประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 และ

กลุมที่ 2 จังหวัดสงขลา เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 

 

4.7.4.1 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ  ควรมีใหครบ 3 ฝาย ฝายยุทธศาสตร ฝายสงเคราะห และฝายปฏิบัติการ ใหรู

บทบาทหนาที่ของแตละฝาย และตีกรอบใหชัดเจนวาแตละฝายทําหนาที่ใด 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน  กลไกมีทั้ง พ.ร.บ. ปองกันฯ พ.ศ. 2550 แผน ปภ. ระดับชาติ พ.ศ. 2558 และมี

กฎหมายประกอบอ่ืน ๆ 

 มีหนาที่เปนเลขาฯ ใหผูวาฯ ในการบริหารสาธารณภัยระดับจังหวัด 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 การทําใหขอมูลเปนปจจุบันในพ้ืนท่ีเส่ียงยังมีนอย 

 ไมชัดเจนในหนาที่เลขา ก.ช.ภ.จ. ตองรอคําส่ังจากกรม และกองบัญชาการ

แหงชาติ เชน ถึงเวลาตองทําแผนภัยแลง สั่งใหอําเภอทําขอมูลตาง ๆ โดยไมไดใช

บริบทของแตละกองอํานวยการระดับตาง ๆ 

- ขอเสนอแนะ  ควรมีการจัดทําขอมูลเปนบัญชีหรือเปนระบบออนไลนในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดสงขลา

มี มอ.หาดใหญ เขามาชวยทําให เปน Hadyai City Climate สามารถดูคูน้ํา

และลําคลองในพ้ืนที่หาดใหญได ควรทําใหครอบคลุมท้ังจังหวัด 

 ควรใหกองอํานวยการระดับจังหวัดท่ีสามารถเปนผูกําหนดวาในระยะนี้ในพื้นที่

นาจะทําอะไร จะสอดรับกับการจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน  มีการรวบรวมทําขอมูลเคร่ืองไมเคร่ืองมือของจังหวัดสงขลา 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 บางคนมีช่ือแตปฏิบัติงานที่อื่น หรือท่ีอ่ืนมาปฏิบัติงานที่จังหวัดสงขลา 

- ขอเสนอแนะ  ไมจําเปนตองมีคนมากถึง 40-50 คน 

 

(4) การประสานงานในระดับพื้นท่ี 

- สภาพปจจุบัน  ทุกปญหาที่อําเภอรองขอหรือปรึกษา ปภ.จังหวัดสามารถชวยแกไขปญหาได 

 จังหวัดจะรับขอมูลจากอําเภอและทองถ่ินในเร่ืองการขอสนับสนุนเครื่องมือ

อุปกรณของศูนย ปภ.เขต รวมถึงแผนและการสํารวจเพ่ือการเตรียมการ 

 การจัดการรวมกันในระดับพ้ืนท่ีไมวาจะเปนสาขา อําเภอซ่ึงดําเนินการตามระเบียบ

กฎหมายหาวิธีการในการประสาน ศูนย ปภ.เขต ไมไดเปนผูกํากับและดูแล

โดยตรงกับ ปภ.จังหวัด เพราะจังหวัดไมไดข้ึนกับศูนย ปภ.เขต แตทําหนาท่ี

ประสานงาน จะมีการประชุมเตรียมความพรอม การตั้งทีมงานเปนผูประสาน

รวม ในคณะหนึ่งของศูนย ปภ.เขตจะมีเจาหนาที่ประสานกับจังหวัด 

 สามารถระดมทรัพยากรไปชวยในพ้ืนท่ีได เพราะมีอุปกรณและเครื่องมือ 

ในขณะที่ทองถ่ินจะจํากัดอยูในพ้ืนที่ 

 เขาชวยผลักดันน้ําในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาที่เกิดอุทกภัย 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ปญหาการถายทอดยังไมถึงทองถ่ินไดเทาที่ควร 

 ปญหาการประสานขอขอมูลสาธารณภัยของทองถ่ินตองใชระยะเวลานาน 

บางคร้ังไมทันตอผูบังคับบัญชา หรือการแถลงขาว  

 เครือขายการขับเคล่ือน หากผูวาฯ ไมลงมาดวย การขับเคลื่อนจะนอย เชน นํ้าทวม  

 ปภ.จังหวัด จะไมไดลงไปใน 8 อําเภอที่ไมมี ปภ.สาขา จะไปกับจังหวัดเคล่ือนที่ 

หรือไปเฉพาะจุดที่มีการจัดกิจกรรม CBDRM สวนใหญเปนการปฏิบัติงานผาน

หนังสือส่ังการของผูวาฯ 

- ขอเสนอแนะ  ควรขับเคลื่อนในเรื่องของทองถ่ิน ใหนํ้าหนักในเร่ืองสาธารณภัย 

เน่ืองจากทองถ่ินยังไมตระหนักเทาที่ควร จะตระหนักก็ตอเมื่อเกิดภัยขนาดใหญ 
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4.7.4.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง  

- สภาพปจจุบัน  ปภ.สาขาเทพา พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4 อําเภอในเขตพ้ืนท่ีสีแดงดานความม่ันคง  

(อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบายอย) 

 โครงสรางมี 2 ฝาย 1) ฝายปองกัน ภารกิจกอนเกิดภัย เก่ียวกับแผนงาน 

เครือขาย ความปลอดภัยทางถนน งานงบประมาณ ธุรการท่ัวไป 2) ฝายปฏิบัติการ 

เปนภารกิจเก่ียวกับชวงขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยในการบรรเทาและฟนฟู

เก่ียวกับความชวยเหลือ 

 ปภ.สาขา เหมือนเปน ปภ. สวนหนาท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ มีหนวยงานสวนหนาอยู 

 เปนฝายหนึ่งของ ปภ.จังหวัด 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 การมี ปภ.สาขาอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอหนึ่ง ทําใหเกิดความเขาใจตอความสัมพันธ

ระหวางนายอําเภอนั้นกับ ปภ.สาขาที่ตั้งอยู ในการบังคับบัญชา ทําใหงาน 

ไมเปนไปตามบริบท เชน ปภ.สาขาระโนด เหมือนเปน ปภ.อําเภอระโนด 

- ขอเสนอแนะ  ควรมีกฎหมายแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ใหชัด 

 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน  เปนตัวแทนของ ปภ.จังหวัด ตามนโยบายของจังหวัด  

 ถายทอดสิ่งตาง ๆ ที่รับมาจากจังหวัดใหกับนายอําเภอท้ังพื้นที่ดูแลและทองถ่ิน 

 รับนโยบายจากจังหวัดโดยตรงเพื่อลงไปอําเภอกับทองถ่ิน 

 มีการลงพ้ืนที่โดยเฉพาะชวงใกลน้ําทวม เพ่ือลงรายละเอียดในจุดเส่ียงตาง ๆ 

สาํรวจพ้ืนที่เส่ียง 

 เปนหนวยเคลื่อนที่เร็วใหกับจังหวัด สามารถเขาถึงพ้ืนท่ีได 

 ปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานสาธารณภัยในอําเภอนั้น ๆ เชน การมีสวนรวม 

ในการฝกอบรมของหนวยงานอ่ืนในพ้ืนที่ 

 เขารวมประชุมตาง ๆ ของอําเภอแมจะไมไดมีภารกิจโดยตรง 

 เขารวมประชุมระดับอําเภอในฐานะแนวรวมของจังหวัด เพราะตองนํานโยบาย

จังหวัดไปประชุมใหตรงกับทุกอําเภอท่ีสาขารับผิดชอบ 

 การสรางความใกลชิดกับพื้นที่ สรางความเช่ือมั่นใหกับนายอําเภอ 

 นายอําเภอมองวา ปภ.สาขา คือ ปภ.จังหวัด ยินดีรับฟงและรับรูนโยบายทุกเร่ือง  

 ใหคําแนะนํา สนับสนุนเชิงวิชาการแกอําเภอในการจัดทําแผน 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 คนที่มารับนโยบายจากพ้ืนท่ีไมใชผูปฏิบัติงานจริง เชน ปลัดอําเภอที่ไมไดดูแล

งานดานสาธารณภัย การถายทอดในระดับพื้นท่ีจึงมีปญหา 

 ไมมีอํานาจเต็มเหมือนกับ ปภ.จังหวัด ตองรอใหผูวาฯ มอบไปตามประเด็น  

ทุกเร่ืองตองข้ึนกับ ปภ.จังหวัด ยกเวนเร่ืองที่มีความจําเปน 

 ปญหาระบบการแบงงานยังไมชัดเจนพอ เพราะไมไดเปนสวนภูมิภาค จึงถูกมอง

วาเปน ปภ.จังหวัด ไมใชเปน ปภ.สาขา หรือ ปภ.อําเภอ 

 หากเกิดเหตุพรอมกัน เชน น้ําทวม ไมสามารถเขาไปพรอมกันทุกพื้นที่ได 

 มีความยุงยากเรื่องงานเอกสาร เม่ือมีการรายงานเหตุดวน เกิดสาธารณภัยตาง ๆ  

เพราะอําเภอตองสงใหจังหวัด แตสาขาก็ไปขออําเภออีกคร้ัง 

 ยังไมชัดเจนวาทาํหนาท่ีอะไร ที่ยังดําเนินการไดอยูในปจจุบันกับอําเภอตาง ๆ 

เพราะมีความสนิทสนมคุนเคย และอยูราชการเชนเดียวกัน 

- ขอเสนอแนะ  การประสานงานภายในกอนเขาสูระบบหนังสือราชการ จะชวยใหมีการแจง

ความจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมพรอมชวยเหลือได โดย ปภ.สาขา 

ประสานโดยตรงไปยังจังหวัด ในขณะที่กระบวนการของทางราชการยังดําเนินการ

ควบคูกันไปดวย 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน บุคลากร 

 ทุก ปภ.สาขา ของภาคใตมีกําลังพรอมมากกวาภาคอ่ืน ๆ เหมือนกับมี ปภ.จังหวัด 

อยูในพ้ืนที่ 

 การแบงเจาหนาที่ของ ปภ.สาขา ในแตละอําเภอ เพ่ือนํากรอบที่จังหวัดให 

ไปดําเนินการที่อําเภอในความรับผิดชอบ 

 มีการแบงคนรับผิดชอบอําเภอละ 2 คน เมื่ออําเภอประสานงานมาจะใหแตละคน

ท่ีรับผิดชอบอําเภอนั้นดําเนินการกอน เชน การเขียนแผนของอําเภอ รับเร่ือง 

ในเบื้องตนในฐานะผูดูแลอําเภอนั้น จึงคอยนํามาเสนอตอฝายแผนของ ปภ.สาขา  

เพ่ือใหชัดเจนข้ึน หากยังไมไดคําตอบที่ชัดเจนใหกับอําเภอ จะสู ปภ.จังหวัด 

 หนาที่ความรบัผิดชอบจริงไมไดแบงตามโครงสราง มองถึงความถนัดแตละคน 

เพราะเจาหนาที่แตละคนไมไดทาํไดทุกเร่ือง 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 หลายคนไมไดผานงานระดับจังหวัด แตมาอยูที่ ปภ.สาขา เลย เพราะฉะนั้น

ความสามารถแตละคนไมเทากัน การจัดคนลงไมตรงกับงาน 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 



- 299 - 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(4) การประสานงานในระดับพื้นท่ี 

- สภาพปจจุบัน  ไดรับการตอบสนองจากทองถ่ินเปนอยางดี เนื่องจากสาขามีความสนิทสนมกับอําเภอ 

 การจัดทําแผนที่ไดรับแนวทางปฏิบัติจาก ปภ.จังหวัด มาสูระดับอําเภอและ 

กลุมอําเภอ ท่ี ปภ.สาขา จะตองใหรายละเอียดท่ีสอดรับกับแผนระดับตาง ๆ 

การช้ีแนะแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ตั้งแตข้ันปฏิบัติกอนเกิด ขณะเกิด และ

หลังเกิดภัย รวมถึงใหขอมูลแกทองถ่ินและอธิบายรายละเอียดใหแกทองถ่ินวา

จะนําทรัพยากร วัสดุอุปกรณของทองถิ่นมาบรรจุในแผนอยางไร โดยตองสอดคลอง

กับ พ.ร.บ. ปองกันฯ พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 ปภ.สาขาเทพา เปนพี่เล้ียงไดดีในการทําแผน ความปลอดภัยบนทองถนน  

เมื่ออําเภอประสานไปที่ ปภ.สาขา จะมีคําตอบใหตลอด 

 เรื่องความปลอดภัยทางถนน ใหทองถ่ินเปนหนวยในการสอบสวนเวลาเกิดเหตุ 

คนเจ็บ คนตาย และมาหาวิธีการแกไข 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ปญหาอําเภอที่ไมมีสาขารับผิดชอบ ข้ึนตรงกับ ปภ.จังหวัด ทําใหการดูแลไมท่ัวถึง 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

 

 

4.7.4.3 ขอเสนอแนะในการสรางกลไกบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

 

ประเด็น ความคดิเห็น 

(1) การจัดตั้งเปน ปภ. อําเภอ 

- รูปแบบ  การมี ปภ.อําเภอ ไมใชเปนอิสระแตเปนทีมงานดานภัยใหนายอําเภอซ่ึงอยูหนางาน 

 ปภ.อําเภอ มีคนที่เชี่ยวชาญเร่ืองภัย 

 บุคลากรอยางนอยเปนคนเช่ือมโยงใหปลัดอําเภอ 

 ควรมีบุคลากร 2 คน ไมควรเกิน 3 คน ตองมีความรูความสามารถในระเบียบ

กฎหมาย เปนท่ีปรึกษานายอําเภอได 

 กําลังเสริมตองมาจากจังหวัดหรือหนวยงานอ่ืน 

 ปริมาณงานกับคนตองสอดคลองกัน 

 บุคลากรไมควรมีจํานวนมาก มีหนาที่เปนเลขาฯ นายอําเภอ เหมือน ปภ.จังหวัด 
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 ควรมีบุคลากรฝายธุรการรวมอยูดวย งานประสานขอมูล สนับสนุนขอมูล 

ลักษณะเดียวกับประมงอําเภอ เกษตรอําเภอ 

 หนาที่หลักคือ การประสานงาน บูรณาการ 

 เปนกลไกหรือเครื่องมือใหนายอําเภอในการบริหารงานสาธารณภัย ต้ังแต 

การปองกัน ซึ่งเปนการเฉพาะ โดยเฉพาะพื้นท่ีคาบสมุทรซ่ึงมีภัยอีกรูปแบบ 

ไมใชเฉพาะภัยธรรมชาติ 

 เปนมืออาชีพดานสาธารณภัยใหกับนายอําเภอ 

 สิ่งสําคัญคือ คน ไมไดอยูที่เคร่ืองมือ เม่ือมีคนประสาน รูขอมูล รูพิกัด จะทําให

สามารถสงกําลังบํารุงมายังพื้นที่ที่รับทราบความจําเปนในการชวยเหลือ 

 ควรนําอัตราของสาขามาใชกับ ปภ.อําเภอ กรณีนโยบายไมตองการเพิ่มอัตรา

บุคลากรภาครัฐ 

 กรณีไมสามารถขออัตรากําลังได อาจไมจําเปนตองมีทุกอําเภอ พิจารณาตาม 

ภูมิประเทศของอําเภอ อาจให ปภ.อําเภอ หนึ่งดูแลอําเภอขางเคียง เชน  

ปภ.อ.หาดใหญ ดูแล อ.บางกล่ํา ในอนาคตจึงคอยเพ่ิมเปน ปภ.อ.บางกล่ํา  

 เกลี่ยอัตรากําลังจาก ปภ.สาขา โดยไมจําเปนตองมี ปภ.สาขา อาจมีลักษณะ

คลายก่ึงสาขา แตโครงสรางข้ึนกับอําเภอ และเปนเอกภาพ 

 กรณีไมสามารถขออัตรากําลังได อาจไมจําเปนตองมีทุกอําเภอ พิจารณาตามภูมิ

ประเทศของอําเภอ อาจให ปภ.อําเภอ หนึ่งดูแลอําเภอขางเคียง เชน ปภ.อําเภอ

หาดใหญดูแลอําเภอบางกล่ํา ในอนาคตจึงคอยเพ่ิมเปน ปภ.อ.บางกล่ํา 

 ให ปภ.อําเภอ ทําหนาที่เปนเลขา ก.ช.ภ.อ. 

 จํานวนบุคลากรข้ึนอยูกับภารกิจที่ตองรับผิดชอบ ถาใหเปนหนวยเผชิญเหตุของ

อําเภอ จะตองมีทั้งกําลังพลและวัสดุอุปกรณ แตหากใหเปนเพียงผูชวยนายอําเภอ

ในการรับผิดชอบแผน เปนเลขา ก.ช.ภ.อ. ดูแลความปลอดภัยทางถนนของอําเภอ 

ไมจําเปนตองมีบุคลากรมาก 2-3 คน 

 เปนตัวเชื่อมระหวางหนวยงานในการจัดทําแผนปองกันฯ 

 ควรมีเคร่ืองไมเครื่องมือตามมาดวย เพราะตัวอําเภอไมมีส่ิงเหลานี้ 

เพ่ือใหการชวยเหลือเมื่อเกิดภัย 

 ควรใหอํานาจที่ถูกตองตามระเบียบราชการ ใหเปนราชการสวนภูมิภาค สังกัด

กรมปองกันฯ ขึ้นกับนายอําเภอสามารถบังคับบัญชาได เชน พัฒนาการอําเภอ 
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- ขอจํากัด  ตองอยูภายใตการบังคับบัญชาของนายอําเภอ แตกตางจาก ปภ.สาขา 

 ไมมีเครือขายอยางปลัดอําเภอมีกํานันผูใหญบาน พัฒนาชุมชนมีเครือขายในพ้ืนที่ 

แมแต อปพร. ก็ข้ึนกับทองถ่ิน 

 ตองใชระยะเวลาในการสรางความสนิทสนมกับหนวยงานในพ้ืนที่ ในขณะที่

หนวยงานอ่ืนที่ระดับตําบล แต ปภ.ไมมี 

 บุคลากรความรูไมเทากัน ถาไปต้ังท่ีอําเภอไปแลวตองไปชวยนายอําเภอได 

- ความเปนไปได ควรมี ปภ.อําเภอ 

 ปภ.อําเภอ จะชวยเสริมศักยภาพของนายอําเภอ แกไขปญหาเร่ืองภัยไดเต็มที่

มากข้ึนและเปนเครื่องมือในการบูรณาการ แทนท่ีนายอําเภอจะไปทําเอง  

 เปนการเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของนายอําเภอ หากอยูเฉพาะจังหวัด

ก็ไมสามารถเขามาชวยในพื้นที่ไดทัน 

 จะชวยในการประสานงานใหกับนายอําเภอไดเต็มประสิทธิภาพ เปนหนวยรองรับ 

และเปนเครื่องไมเคร่ืองมือของนายอําเภอ 

 ถามี ปภ.อําเภอจะมีความเช่ียวชาญในงาน มาอยูกับพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นท่ี 

ความม่ันคงซ่ึงปลัดอําเภอตองรบัผิดชอบเปนงานหลักมากกวา เมื่อเกิดภัย 

จึงขาดความรูทางดานสาธารณภัยในการดําเนินการ และเปนภารกิจของกรม ปภ.

อยูแลว จะตอบคําถามไดดีกวาปลัดอําเภอ ทําใหงานชวยเหลือประชาชน 

เปนระบบมากกวา ไมควรเปนลูกจางเนื่องจากขาดแรงบันดาลใจในการทํางาน  

ตองมีเสนทางการเติบโต และมีการระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

 งาน ปภ. หากวางคนไวท่ีอําเภอ จะเห็นชัดถึงภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ มีคนคอยแจง

และเห็นสภาพท่ีเกิดเหตุวาตองการการชวยเหลืออะไร ขาดแคลนส่ิงไหน จะชวย

จังหวัดทํางานไดงายข้ึน 

 หากมี ปภ.อําเภอ งานจะแคบลง ไดขอมูลชัดเจนข้ึน แมนขึ้น 

 อยากใหมี ปภ.อําเภอ เพราะ 1) จะไดมีระบบที่เปนระบบในการรายงาน  

2) ส่ิงท่ีสําคัญคือ จะไดใชโอกาสในการฝกคนใหมีความชํานาญเฉพาะดาน 

 หากมี ปภ.อําเภอ จะเขามาชวยเหลือความตองการในดานตาง ๆ ของผูประสบภัย 

เชน ดานการเกษตร บางเร่ืองทองถ่ินไมสามารถชวยไดตองเปนการชวยเหลือ

จากหนวยงานดานการเกษตร โดยมี ปภ.อําเภอ ทําหนาที่ประสาน 

 จะมี ปภ.อําเภอ หรือไม ไมสําคัญเทากับการมีคนหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ

ชัดเจนวาประชาชนสามารถพึ่งใครได หากไมมีคนรับผิดชอบจริง อยางนอย

ประชาชนก็ไปหาทองถ่ิน 
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ไมควร/ไมสามารถมี ปภ.อําเภอ 

 หากไมมี ปภ.อําเภอ ควรแบง ปภ.สาขา ใหครอบคลุมอําเภอที่เหลือท่ีไมมี  

ปภ.สาขาดูแล 

 ถาไมสามารถมี ปภ.อําเภอ ควรผลักดันใหมีสาขาครบในกรณีอําเภอที่ไมมี  

ปภ.สาขารับผิดชอบ 

 ถาจะไมมี ปภ.อําเภอ ควรมีลูกจางที่เก่ียวกับภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย 

สามารถประสานกับ ปภ.จังหวัด และทองถ่ินในการจัดสงขอมูล 

 ไมจําเปนตองมี ปภ.อําเภอ เพราะ อปท. มีเจาหนาที่รับผิดชอบงานปองกันฯ  

อยูแลว สวนนายอําเภอจะเปนคนประสาน ปภ.จังหวัด เพื่อขอเรือ 

 อาจเปนรูปแบบใหนั่งอยูอําเภอ 1 คน ทําหนาที่ประสานงานในชวงใกลเกิดเหตุ 

ไมตองนั่งประจํา ประมาณ 4 เดือนที่คาดวาจะเกิดภัย และคนท่ีมาน่ังควรมี

อํานาจในการประสานงานใชอุปกรณไดโดยใชอํานาจผานนายอําเภอ 

(2) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด 

- รูปแบบ  ใหมีสาขาดูแลรับผิดชอบในอําเภอท่ีไมมีสาขา 

 อาจแบงยอยให ปภ.สาขารับผิดชอบอําเภอนอยลง การสั่งการจะดีข้ึน  

และเปนผูชวยเหลือนายอําเภอได 

 ใหมาเปนผูชวยนายอําเภอ ในกรณีเกล่ียคนของ ปภ.สาขา มาปฏิบัติงาน 

ในระดับอําเภอ 

 ไมควรเปนหนวยปฏิบัติ ควรเปนหนวยหาวัสดุอุปกรณ เปนกําลังเสริมในพ้ืนที่อําเภอ 

- ขอจํากัด  ปภ.สาขาไมไดมีอํานาจตามกฎหมาย คือ ไมมีโครงสรางเปนสวนภูมิภาค 

ท่ีจะข้ึนตรงกับนายอําเภอ 

- ความเปนไปได N/A 

 

(3) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด สาขา 

- รูปแบบ  บุคลากรตองมีประสิทธิภาพ เมื่อรับนโยบายจากจังหวัดไปถายทอดตอ 

 ควรมีการกําหนดภารกิจที่ชัดเจน ตั้งใหถูกตองตามกฎหมายหรือใหอํานาจ 

 สาขาละไมควรเกิน 2 อําเภอ เชน การเกิดภัยพรอมกันในพื้นที่คาบสมุทร  

ไมสามารถเขาชวยเหลือทุกอําเภอที่รบัผิดชอบได ควรลดจํานวนอําเภอภายใต

ความรับผิดชอบเพ่ือดูแลอําเภอขางเคียงไดทั่วถึง 

- ขอจํากัด N/A 
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- ความเปนไปได ขอดี/ขอเดนของการมี ปภ.สาขา 

 N/A 

ไม(ควร)มี ปภ.สาขา 

 ไมควรมี ปภ.สาขา เพราะเปนสวนหนึ่งของจังหวัด ไดรับการยอมรับนอย อีกท้ัง

มีศูนย ปภ.เขต อยูแลว การมี ปภ.สาขา เหมือนเปนการซอนโครงสรางอีกชั้น 

ทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 

 ศูนย ปภ.เขต มีเคร่ืองไมเคร่ืองมือ พรอมใหการชวยเหลืออยูแลว  

จึงไมจําเปนตองมี ปภ.สาขา 

(4) อื่น ๆ 

- สาธารณภัยใน

แตละพ้ืนท่ีและ

กระบวนการ

ทํางาน 

 จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดขนาดใหญ มีเครื่องมืออุปกรณพรอม ไมวาจะเปน 

อบจ. ชลประทาน และตรงคาบสมุทรมีหนวยงานของกรมชลประทาน

รับผิดชอบเฉพาะคาบสมุทรโดยตรง แยกออกจากชลประทานจังหวัด และเขต 

 ภัยที่เสี่ยงในพ้ืนท่ีจะเปนอุทกภัยและภัยความม่ันคง 

 การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาถาวร จะไปตอไมได 

เม่ือบางหนวยงานตองข้ึนอยูกับผูบริหารระดับบน ปละประมาณ 2-3 คร้ัง  

แตเม่ือถึงเรื่องการออกแบบวิธีการก็จะติดขัด 

 ปญหาน้ําทวมบอยครั้ง แตไมมีเรือมาชวยเหลือ หนีไดเพียงคน เมื่อมีการเตือน

โดยทองที่ จะบอกลวงหนากอนน้ํามา 2-3 วัน แตไมสามารถยกของหนีน้ําไดทัน 

 ปญหาน้ําทวมที่สะบายอย เดิมใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง น้ําจะถึง แตเมื่อมี 

การขุดลอกคูคลองกลับผิดวิธี สงผลใหน้ํามาใชเร็วข้ึนในเวลา 2 ชั่วโมง  

เกิดน้ําหนุนเออลนข้ึนมาและเกิดน้ําทวมขัง 

 มีทีม อปพร. ผูชวยผูใหญบาน ผูใหญบาน มีการจัดการท่ีเกิดเหตุอยางเปนระบบ 

มีการเตือนตามระบบทุกอยาง แตยังขาดเคร่ืองมือ แมจะมีเรือแตก็ผุพัง มีเรือ 4 ลํา 

แตมี 9 หมูบาน แตละหมูบานกวางแคบไมเทากัน และตองเตรียมไวกรณีฉุกเฉิน

ท่ีเทศบาล โดย ปภ. อนุเคราะหให 1 ลํา  

 ปญหาความเจริญและการกอสรางถนนที่ทําใหนํ้าจากเดิมไหลออกสูทะเล 

ไดรวดเร็วกับเปนเหมือนเข่ือนก้ันน้ําใหไหลชา สงผลใหทวมพื้นท่ีบานเรือน 

 ปญหาเกิดไฟไหมในพ้ืนที่ความมั่นคง เพราะตองอาศัยรถนําหนา รถคุมกัน 

 ศูนยอพยพตั้งอยูที่วัด ศาลประชาคม โรงเรียน แตหลายแหงสภาพชํารุด  

ไมสามารถใชพักพิงได เทศบาลตําบลสะบายอยไมมีงบจัดตั้งศูนยอพยพได 



- 304 - 

ประเด็น ความคดิเห็น 

 สะบายอยเปนพื้นที่รับน้ํากอนจะออกทะเล แตหากน้ําทะเลหนุน กลายเปนน้ํานิ่ง 

3 เดือน น้ําออกไปไมได หลายหนวยงานเขามาชวยแตแกไมตรงจุด โดยใหถุงยังชีพ 

บางครั้งไดบานละ 4-5 กระสอบ ส่ิงสําคัญคือ ความแตกตางทางศาสนา ควรผาน

กํานันผูใหญบานซึ่งรูวาลูกบานนับถือศาสนาใด 

 การทํา MOU ระหวางในเรื่องอุทกภัยทําไดยาก เพราะตางคนตางก็ตองชวยเหลือ

ตนเองกอน เพราะสวนใหญไดรับผลกระทบกันหมด ในขณะท่ีอัคคีภัยสามารถทําได 

ขอเสนอแนะ 

 สวนมากจะไปเนนเร่ืองการบรรเทาสาธารณภัย กลาวคือ เมื่อภัยเกิดจึงจะไปชวย

เรื่องการแจกถุงยังชีพ เยียวยา ฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัย ควรทําเร่ืองงานปองกันไปดวย 

ควรมีงบประมาณในสวนการปองกันกอนเกิดภัย 

 จังหวัดสงขลาโซนใตติดภูเขา โซนกลางและเหนือติดทะเล ลักษณะการเกิด 

สาธารณภัยจะแตกตางตามลักษณะสภาพภูมิประเทศและพื้นที่ ฉะนั้น  

การจัดการสาธารณภัยที่ทํากันอยูไปยึดแบบตามโครงสรางและกรอบที่สวนกลาง

สั่งมาในการแกไขปญหา เชน ตองต้ังศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินก็ตองต้ังศูนยฯ  

ตองตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณตองใชระบบ ICS แตอยาลืมวาพ้ืนที่การเกิดภัย

และการแกไขปญหาตลอดจนการบริหารจัดการของสาธารณภัยในแตละพื้นที่ 

ไมเหมือนกัน องคประกอบสําคญัท่ีสุดคือ คน ใหเขาใจหนาท่ีการบริหารจัดการ

สาธารณภัยกอน เคร่ืองมือมีแตใชไมถึงแกนแทและไมตรงประเด็น โดยให

ผูอํานวยการทุกระดับไดเขาใจบทบาทหนาท่ีไมใชนายอําเภอ ผูบริหารทองถ่ิน 

จะตองรับผิดชอบท้ังหมด แตจะไปมุงเนนการแกไข การเผชิญเหตุเปนหลัก  

จึงไปติดกับการชวยเหลือและการฟนฟู หากมีการเตรียมตัวตั้งแตการบริหาร

จัดการต้ังแตตนใหคนเขาใจใหรูจักการใชองคประกอบและเคร่ืองมือในพ้ืนที่

อยางสมบูรณ และสามารถมีหนวยสนับสนุนหรือบูรณาการท่ีจะเขามาแกไข

สถานการณที่เกินความสามารถมารับผิดชอบตรงนั้น ก็จะเปนไปตามกระบวนการ 

 อยากใหมีเรือประจําไวในจุดที่เกิดนํ้าทวมซ้ําซาก 

- ศูนย ปภ.เขต  ศูนย ปภ.เขต ตั้งครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 2553 ยังไมมี ปภ.สาขา การจัดการพ้ืนที่

รวมกันในจังหวัดสงขลา คือ 16 อําเภอ ไมมีตัวแทนในระดับอําเภอ โดยหนาท่ี

เปนของ ปภ.จังหวัด และยังไมเปนภูมิภาค แตตองหาวิธีการในการจัดการรวมกัน 

คือ มอบหมายผูที่พอมีทรงคุณวุฒิ โดยดึงมาจากหลายสวน ทั้งกรมการปกครอง 

รพช. ประชาสงเคราะห การคัดเลือกคือ คนหนึ่งอาจถูกมอบหมายโดยมีคําสั่งวา 

ใหไปทําหนาที่เปนตัวแทน ปภ.จังหวัด เพียงแคไปทําหนาที่ไมไดไปอยูอําเภอ  
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ทําหนาที่ประสานและไดรบัมอบหมายวา ถาอําเภอตองการติดตอประสานงาน

จะใหคนนี้ดาํเนินการ บางคนรับผิดชอบ 3 อําเภอ แตสวนใหญนายอําเภอจะสง

ปลัดหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขามาประสานอยูตลอด ชวงนั้นยังไมมีระบบ 

การบันทึกขอมูล ใชวิธีการแฟกซเปนสําคัญ แตมีคณะทํางานเกิดข้ึน อาจถูก

แตงตั้งในชวงนั้นมาวิเคราะหและประเมินสถานการณ ติดตามขอมูลและเสนอ 

อาจมีการประกาศภัย บางทีเหตุเกิดจริง แตไมประกาศกอน 

 ศูนย ปภ.เขต เนื่องจากอยูในจังหวัดสงขลาทั้งกรอบโครงสรางและภารกิจ 

ท่ีไดรับมอบหมายเปนการปฏิบัติในภารกิจสนับสนุนใหกับจังหวัดในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ ทั้งปองกันและแกไขปญหา 

 สวนที่คาบเก่ียวระหวาง ปภ.จังหวัด ปภ.สาขา และอําเภอที่คาบเก่ียวกับ ปภ.สาขา 

กรอบโครงสรางที่วางไว เม่ือมีการรองขอหรือมีการประสาน ศูนย ปภ.เขต  

จะพยายามสนับสนุนท้ังฝกอบรมบุคลากร เคร่ืองไมเคร่ืองมือ เปนหลักของ 

การปฏิบัติโดยทั่วไป เพราะเคร่ืองไมเคร่ืองมือตัวอุปกรณในการปองกันฯ ไดรับ

การจัดสรรมาจากกรมวาจังหวัดไหนควรจะมีอะไรสักเทาไร อยูในการประชุมรวม 

ติดตามรวม และประสานรวมกับทางจังหวัด 

 ผูอํานวยการศูนย ปภ.เขต ไมวาจะคนเกาหรือคนใหมของสงขลา ไดรวมติดตาม

และหาวิธีการรวมกันเพ่ือท่ีจะไดรูพื้นที่ รูวิธีการจัดการ ถาหากรองขอจากอําเภอ

มาทาง ผอ. โดยผาน ปภ.จังหวัด จะไดรูวาทางศูนยจะจัดการเร่ืองน้ีรวมกับ

อําเภอไดอยางไร 

 การสนับสนุนเครื่องไมเคร่ืองมืออุปกรณของศูนย ปภ. เขต ไมสามารถใหไป

ท้ังหมดได เพราะบางสวนเปนเครื่องมือที่สงมาสนับสนุนท่ีคอนขางเปนปจจัยหลัก 

ท้ังการดูแล การควบคุม การใชคนท่ีเปนอุปกรณและความรูความสามารถ 

อุปกรณหลักจะตองอยูที่ศูนยฯ 

 การเขาปฏิบัติการของศูนย ปภ.เขต เพื่อชวยเหลือและการแกไขปญหา 

ท้ังในกรณีชวงที่กําลังที่ตองเตรียมและชวงวิกฤติ อยางกรณีเกิดฝนตก วาตภัย 

จะมีการเขาไปติดตาม มีทีมเฝาระวังและติดตามสถานการณ และจังหวัดจะมี

การรายงานในกรณีภัยท่ัว ๆ ไป จะมีการเฝาระวังปกติ ท่ีทุกเชาของทุกจังหวัด

จะตองมีการตรวจสอบขอมูลรวมกันในระบบวิทยุสื่อสาร ถาเกิดเหตุที่คอนขาง

เปนภัยแลว ขอใหจังหวัดซึ่งตองรายงานเขากองอํานวยการกลาง แตตองมีเรื่อง 

ท่ีจะตองเขาใหกับศนูย ปภ.เขตดวย 
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 สวนปองกันและปฏิบัติการท่ีศูนย ปภ.เขตรับผิดชอบอยู กับ สวนสนับสนุน

ทรัพยากรกูภัย สวนแรกของสวนสนับสนุนจะเตรียมเคร่ืองไมเครื่องมือไว  

แตสวนที่ตองเปนทรัพยากรแรกคือ สวนปองกันและปฏิบัติการจะมี ฝายปฏิบัติการ

สาธารณภัย จะมีชุดเคล่ือนท่ีเร็ว มีวิธีการ 2 สวน คือ 1) แจงดวยวาจาหรือทางระบบ 

เชน Line โทรศัพท 2) แจงดวยลายลักษณอักษร แตวิธีการของศูนย ปภ.เขต  

จะไมยึดที่ลายลักษณอักษรกอน จะไดเตรียมเครื่องไมเคร่ืองมือกอนท่ี ปภ.จังหวัด 

จะทําหนังสือเปนทางการมา 

 งบประมาณของศูนย ปภ.เขต มีอยู 2 สวนที่ศูนย ปภ.เขต พยายามจะกันเอาไว 

เพ่ือสนับสนุน เพราะอุปกรณเคร่ืองไมเครื่องมือเปนอํานาจของอธิบดี ศูนย ปภ.เขต 

ทําหนาที่ในการจัดการ ฉะนั้นตองดูแลสิ่งเหลานี้ใหมีความปลอดภัยทั้งบุคลากร

และทรัพยากร พยายามใชงบดําเนินการกอน ไมใชงบของจังหวัด อําเภอ หรือ

ทองถ่ิน แตใชวิธีการถาเกิดเหตุฉุกเฉินใหเปนงบฉุกเฉินที่ดําเนินการสํารอง 

เพ่ือดําเนินการแกไขปญหา สวนท่ีสอง เปนงบฉุกเฉินที่เปนอํานาจของอธิบดี  

คือ กรณีที่เกิดเหตุเภทภัยแลวถูกสั่งโดยอธิบดีหรือผูบริหารระดับสูงของกรม 

กรณีสาธารณภัยปนี้คือ เหตุน้ําทวม จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และชุมพร  

ศูนย ปภ.เขต ไดรับคําส่ังใหเขาไปท่ี จ.ชุมพร เปนตัวอยางการใชอํานาจอธิบดี 

 ระบบ 1784 บางครั้งเปนเร่ืองผูประสบภัยโดยตรง สามารถโทรศัพทตรงมาที่

กรม ปภ. ที่ศูนยอํานวยการกลางจะ link มาที่ศูนย ปภ.เขต ตองมีการตรวจสอบ

กับจังหวัดและสาขาอยูตลอด ศูนย ปภ.เขตจะตองเตรียมความพรอม ในขณะที่

ทําการอําเภอจะตองหาวิธีการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง เนื่องจากผูบริหารของ

กรมสวนใหญจะถูกตั้งคําถามเร่ืองตรวจติดตามเพราะขอมูลเปนเร่ืองที่สําคัญท่ีสุด 

 จังหวัดสงขลาอยูในเขตพื้นที่ของศูนย ปภ. เขต ไมวาจะถูกรองขอในจังหวะใด 

จะจัดสงให สวนจังหวัดใกลเคียงตองมีการประสานลวงหนา จะมีการสงตอให

เขาไปในชวงนั้น ๆ 

 มีการปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดตั้ง 2 สวนท่ีเปนกฎหมาย คือ พ.ร.บ. ปองกันฯ 

ท่ีเปนกฎหมายหลัก กรอบของศูนยฯ ไมไดมีหนาที่หลักระบุไว แตจะมีตัวหนึ่งใน

การทําหนาที่สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได

มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 บางสถานการณ ศูนย ปภ.เขต ตองทําหนาที่ในเร่ืองการเปนที่ตั้งของ 

ศูนยบัญชาการเหตุการณ 
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- งานดาน 

สาธารณภัยใน

ระดับอําเภอ 

 ในระดับอําเภอ มีปลัดปองกันเปนผูรับผิดชอบเรื่องภัยตาง ๆ และประสานงาน

กับทองถ่ิน นายอําเภอเปนผูมีอํานาจตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ พ.ศ. 2550 ในฐานะ

ผูอํานวยการสถานการณ ปลัดปองกันเปนฝายเลขาฯ เม่ือเกิดภัย อําเภอเปน

ศูนยกลางในการขอรับการสนับสนุนโดยมีปลัดอําเภอดําเนินการ 

 ข้ึนอยูกับวิสัยทัศน ศักยภาพของนายอําเภอ 

 ทองถิ่นอยูภายใตการกํากับของนายอําเภอ นโยบายบางเรื่อง เชน แผนปฏิบัติการ 

ศูนยฯ ฉุกเฉินของทองถ่ินเปนหนาท่ีโดยตรง กรณีไดรับหนังสือส่ังการแจงเตือน

จากสวนกลาง นายอําเภอเลือกใชเครือขายของตนเองคือกํานันผูใหญบานเปน

หนวยปฏิบัติ และเปนจุดที่ ปภ. ยังเขาไมถึง 

 งานดานปองกันฯ ในระดับอําเภอ ไมมองเร่ืองปญหา แตมองเร่ืองประสิทธิภาพ 

นายอําเภอและทีมงานทําไดหมด ถานายอําเภอสามารถรูบทบาทของตนเอง 

เชน ภัย ก็ทําหนาท่ีในดานนี้ได 

 การติดตอประสานงานกับหนวยที่จะมาสนับสนุน ไมวาจะเปนทหาร ปภ. ไมได

มองวาเปนปญหา เพราะที่ผานมาไดรบัการสนับสนุนเปนอยางดี 

 อําเภอไดรับการจัดสรรเปนงบบูรณาการปละประมาณ 900,000 บาท แตตอง

ดูแลทุกอยาง ถาจะตั้งเปนงบปองกัน ไมสามารถดําเนินการได 

 การประชุมจัดทําแผนตาง ๆ ดวยการท่ีปลดัอําเภอมีภาระงานมาก บางทีแผน

เหมือนเดิม ตองมีการทวงแผนจึงจะหยิบยกข้ึนมา ดวยความเรงรีบจึงตองสงแผน 

บางคร้ังขอมูลการปรับปรุงแผนท่ี ก็ตองหาทางอินเทอรเน็ต เพราะไมมีขอมูล

จากคนที่รูจริงอยางดานสาธารณภัย 

 ปกติอําเภอมีการประชุม คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เมื่อมีการประกาศเตือนภัย

จากกรมอุตุฯ จะประชุมลวงหนากอนวาตอไปจะมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึนกับอําเภอ 

สวนใหญเปนการส่ังการไปยังทองถ่ินแตละทองถ่ินใหเตรียมการอยางไรบาง เชน 

ขุดลอกคูคลอง และแจงไปยังกํานันผูใหญบานใหแจงลูกบานเตรียมความพรอม 

ทําไดเพียงระดับหนึ่ง แตไมไดสมบูรณตามมาตรฐานที่กําหนดมา 

 ปลัดอําเภอ ขาดความเขาใจในงาน ปภ. ขาดประสบการณ เพราะการอยูพ้ืนที่

ความม่ันคงรับภารกิจหลายอยาง ไมใชแคภารกิจของกรม กระทรวง รัฐบาล  

ยังรับภารกิจของ กอ.รมน. ศอ.บต. ฉะนั้น ปลัดอําเภอฝายความมั่นคงประชุม

จํานวนมาก เมื่อมี workshop ของ ปภ. แทบไมมีโอกาสไดอยู เพราะมีงาน 
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ท่ีสําคญักวาที่นายอําเภอมอบให ทําใหปลัดอําเภอกังวลเม่ือเกิดสาธารณภัย 

เพราะขาดโอกาสในการฝกฝน การเรียนรู เวลาเม่ือเกิดเหตุไมสามารถตอบ

นายอําเภอและประชาชนได 

 การตองรอใหงบประมาณของทองถ่ินไมเพียงพอจึงจะรับการชวยเหลือในระดับ

อําเภอ ตองรอการยืนยันเปนหนังสือไมสามารถรับการบอกกลาวเพียงคําพูดได 

 อําเภอหาดใหญ เปนพ้ืนที่เศรษฐกิจ ปญหาอุทกภัย โดยเฉพาะนํ้าทวมขนาดใหญ

ไมใชเฉพาะอําเภอหาดใหญแตพื้นท่ีเศรษฐกิจของภาคใตรวมถึงประเทศไทย 

ไดรบัความเสียหายพอสมควร ตั้งแตน้ําทวมใหญใน พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2543 และ 

พ.ศ. 2553 การปองกันและแกไขปญหามีความสําคัญ การปฏิบัติการในพื้นที่

อําเภอหาดใหญไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของโดยเฉพาะ ปภ.จังหวัด 

รวมถึง ศูนย ปภ.เขต 12 กรมทรัพยากรน้ํา โยธาธิการฯ หนวยงาน อปท. ในพ้ืนที่ 

การปองกันและเตรียมการที่มักเกิดข้ึนในชวงตุลาคม-ธันวาคมทุกป คาดวาปนี้

น้ํานาจะไมทวม ตามท่ีไดประชมุปรึกษาหารือหรือเปดศูนยตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 

มีการเตรียมความพรอมไดในระดับหนึ่ง 

 อําเภอหาดใหญมีเครือขายดานสาธารณภัย ปญหาอุปสรรคจึงไมคอยมี 

 แผนการปองกันแกไขปญหาสาธารณภัยตาง ๆ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อ.หาดใหญ

ไดมีการประชุมกัน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการประจํา

อําเภอ มีการบรรจุในแผน โดยขอใหกํานันผูใหญบานจัดตั้งศูนยประสานงาน 

ใหความชวยเหลือในพ้ืนที่อีกสวนหนึ่ง เนื่องจากเวลาเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ อปท.

บางครั้งการประสานการปฏิบัติลาชา โดยอําเภอมีกํานันผูใหญบานเปนมือเปนไม

ของฝายปกครอง ไดเพ่ิมไปในแผนสวนหนึ่ง ใหกํานันผูใหญบานประสานในพ้ืนที่วา

ปญหาสาธารณภัยตาง ๆ ในพ้ืนที่ใหกํานันผูใหญบานเปนอีกแรงในพื้นที่ประสาน

การปฏิบัติตาง ๆ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การเตรียมการของศูนยประสานงานระดับตําบล ในชวงใกลจะเกิดนํ้าทวม 

ในชวงปลายป นายอําเภอจะเรียกกํานันผูใหญบานที่เปนเครือขายมาประชุม 

เพ่ือปรึกษาหารือ การดําเนินการ การเตรียมการปองกัน โดยมีเครือขายหรือ

อาสาสมัครตาง ๆ ที่อําเภอมีเครือขายอยู จะประชุมเตรียมการกันทุกป  

กอนเกิดเหตุเปนการประชุมซักซอมกัน 

 คณะกรรมการศูนยปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม

ของอําเภอ กอนเดือนตุลาคม ทุกอําเภอจะมีการประชุมหนวยงานที่เก่ียวของ 

โดยเฉพาะท่ีอําเภอหาดใหญ ปภ.จังหวัดจะสงตัวแทนมารวมประชุมทุกคร้ัง  
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ศูนย ปภ.เขต 12 กรมทรัพยากรนํ้า กรมชลประทาน ถือเปนที่ปรึกษาของ  

อ.หาดใหญ นายอําเภอจะเรียกประชุมเปนประจําในชวงเดือนตุลาคม 

 การประชุมในระดับอําเภอ หากมีภาวะแทรกซอน เชน พายุ นอกเหนือจากฤดูฝน 

นายอําเภอจะมีการประชุมหัวหนาสวนราชการ 

 ปลัดอําเภอฝายความมั่นคงเปนเลขาฯ นายอําเภอที่รับผิดชอบการปองกันฯ  

ของ อ.หาดใหญ 

 อําเภอคลองหอยโขง มี 4 ตําบล 32 หมูบาน ปลัดปองกันรบัผิดชอบงาน 

ดานสาธารณภัย ถาอําเภอที่ไมใหญจะมีปลัดปองกันเพียงคนเดียว ทําทุกอยาง 

เชน ยาเสพติด ความปลอดภัยบนถนน สิ่งที่ขาดคือ คนที่ทํางานดานสาธารณภัย

โดยเฉพาะ เพราะทุกเรื่องตั้งแตการจัดประชุมก็เปนปลัดปองกัน 

 อําเภอบางกลํ่า มี 4 ตําบล 36 หมูบาน แบงเปนพื้นที่โซนก่ึงเมืองอยู 1 ตําบล 

คือ ตําบลทาชาง มี 18 หมูบาน และจะเปนพื้นท่ีติดอําเภอหาดใหญ เปนโรงงาน 

อีก 3 ตําบลเปนพ้ืนที่การเกษตร เปนพื้นที่ทายสุดของ อ.สะเดา อ.หาดใหญ  

อ.คลองหอยโขง เปนพ้ืนที่รับน้ําจากทะเลสาบสงขลา มีคลอง ร.1 ไหลผาน 

กลางอําเภอ เปนคลองขุดข้ึนมา เปนอุทกภัยที่มีน้ําจากคลองอูตะเภาไหล 

มาทวมขังบริเวณพ้ืนที่ มีปญหากับพ้ืนท่ีทางการเกษตร ถาน้ําจากหาดใหญหรือ

สะเดาเขามา จะมีพื้นที่ทําการเกษตรทวมขัง เออลนคลองอูตะเภา คลอง ร.1 

พ้ืนที่จะสูงกวาพ้ืนที่ทําการเกษตร 

 อําเภอบางกล่ําจึงไดจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัย 

กรณีฉุกเฉินของอําเภอบางกลํ่า จัดประชุมชวงเดอืนตุลาคมของทุกป โดยเชิญ 

ปภ. กรมชลประทาน ทองถ่ิน กํานันทุกตําบล มารวมประชุมแกไขปญหา  

ประเด็นหลักท่ีจะตองทําคือ จะตองจัดต้ังเคร่ืองสบูนํ้าจากทุงนาที่นํ้าจะเออ 

จากคลองอูตะเภาเขามาทวมพื้นท่ี สูบนํ้าลงคลอง ร.1 เพ่ือสงตอลงสูทะเลสาบ

สงขลา โดยมีพ้ืนท่ีเปนทุงประมาณ 1,000 ไรที่นํ้าทวมซํ้าซากทุกป จะมีปญหา

พ้ืนที่ทางการเกษตร สวนฟารมและนาขาว มีการแกไขปญหาหลายครั้ง ตองให

ชลประทานเวนคืนที่ดินริมคลอง ร.1 เพ่ือจัดต้ังจุดสูบน้ําถาวร ขนาดเครื่องสูบน้ํา

ประมาณ 100 นิ้ว แตตอนนี้มีปญหาเร่ืองงบประมาณท่ีชลประทานไมสามารถ

ดําเนินการตรงนี้ได 

 อําเภอบางกล่ํามี 2 ชวง คือ ชวงอุทกภัย ปญหาน้ําเออลนทุกพ้ืนท่ี ถาฝนตกหยุดตก

ประมาณ 1 สัปดาห น้ําก็จะลด มีปญหาอยูในทุงเทานั้น สวนบานเรือนจะลดลงไป 

และชวงหนาแลง เปนพ้ืนที่ทุงนา สวน และโรงงาน อยูละแวกเดียวกับ อ.หาดใหญ 
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ปญหาไฟไหมเปนหลัก แนวทางในการประสานคือ อําเภอบางกล่ําจะมีรถฉีดน้ํา

แคเทศบาลเดียว คือ เทศบาลตําบลบานหาร อีก 3 ตําบล ตองประสาน 

ท้ังเทศบาลตําบลทาชางที่เดียวที่มีจุดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ท้ัง 4 ตําบลตองไปประสานไปเทศบาลตําบลทาชาง คือประสานกับเทศบาล 

ท่ีอยูใกลเคียง ที่เหลือจะประสานโรงงานที่มีรถน้ํา 

 กําลังพลของอําเภอบางกล่ํา เปนฝายมั่นคง ที่ประสานทองถ่ินในการเผชิญเหตุ 

เรื่องงบประมาณ การจัดทําแผน งบประมาณไมมี ขอใหเพ่ิมในสวนน้ี ทุกอําเภอ

ถาไมมีเปดศูนยฯ ก็ไมสามารถจัดงบประมาณในการสนับสนุนได 

 อําเภอสะบายอย แบงเปน 9 ตําบล 62 หมูบาน 10 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนพ้ืนที่ความมั่นคง ใน 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา การรับผิดชอบงาน ปภ. 

เปนของปลัดอําเภอ กลุมงานความมั่นคง มี 3 คน ภัยสวนใหญเปนน้ําทวม  

ดินโคลนถลม น้ําทวมหนักสวนใหญเพียงตําบลเดียวของ อ.สะบายอย  

สวนดินโคลนถลมเปนตําบลรอบ ๆ ไมหนัก 

 อ.สะบายอย มีการจัดทําแผนทุกป และประชุมลวงหนากอนเกิดภัย อ.สะบายอย

เปนตนน้ําไหลมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลลงในตัวอําเภอและไหลตอที่ อ.เทพา 

 นายอําเภอมีการออกหนังสือเวียนใหทองถ่ินสํารวจจุดน้ําทวมเปนเวลา 2 เดือน 

ไดกลับมาเพียง 2 ทองถ่ิน จาก 10 ทองถ่ิน 

 อําเภอสะบายอย ประกอบอาชีพเกษตรกรจํานวนมาก เรื่องการเยียวยาพืชผล

ทางการเกษตร ปศุสัตว จะมีเรื่องพวกนี้มาก ชาวบานจะตองการเงินสวนนี้หลายราย

เมื่อเกิดภัยข้ึน แตก็มีการแจงขอมูลเท็จจํานวนมาก นายอําเภอพยายามทําให 

อปท. เขาใจบทบาทของตนเองในการเขามาชวยงานตรงนี้ แตทองถ่ินยังไมเขาใจ

ตองรออาศัยจากกํานัน ผูใหญบานเปนหลัก ทําใหทางอําเภอจะอาศัยขอมูลจาก

กํานันผูใหญบานโดยตรง และเร็วกวาทองถ่ิน 

 ปญหาของสะบายอยท่ีประกาศพื้นที่ชาเพราะตองตรวจขอมูลยอนไปมาหลายครั้ง 

ในขณะที่สื่อไมรอตัวเลขทางการเอาไปพาดหัว ทําใหชาวบานตกใจ สงผลใหผูวาฯ 

ตองสั่งตรวจสอบขอมูลอีกคร้ังใหชัดเจนถูกตอง 

 อําเภอระโนด มี 13 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเทศบาลตําบล 2 แหง คือ 

เทศบาลตําบลระโนด กับเทศบาลตําบลบอตรู 

 อําเภอระโนด เกิดนํ้าทวม วาตภัย ตั้งแต พ.ศ. 2559-2560 ภัยหลักที่เกิดบอย

คือ น้ําทวมหนักท้ัง 3 คร้ัง ซ่ึง อ.ระโนด ติดทะเลท้ังสองฝง ปริมาณน้ําฝนถึงจะ

ไมตกในพ้ืนที่ ก็มีนํ้าฝนจากจังหวัดพัทลุง ไหลสูทางทะเลฝงตะวันตก สามารถ
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เขามาสูพ้ืนที่ได เชน ปที่แลวฝนไมไดตกที่อําเภอระโนดมากนัก แตเกิดสาธารณภัย

ขนาดใหญ 

 ภัยที่เกิดในอําเภอระโนดจะเกิดข้ึนเต็มพื้นที่ งบประมาณของทองถ่ินไมเพียงพอ 

จะมีเงินของอําเภอเปนเงินทดรองราชการ 500,000 บาท แตก็ไมเพียงพอ 

เพราะภัยเกิดข้ึนรวดเร็ว และเครื่องมืออุปกรณของทองถ่ินมีจํากัด เชน เรือ ตองขอ

จากสวนกลางและจังหวัด ภัยท่ีผานมาสวนมากไมไดเกิดเฉพาะ อ.ระโนด  

เปนคาบสมุทรสทิงพระทั้งหมด มีท้ัง อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ อ.สทิงพระ  

อ.สิงหนคร และ 4 อําเภอดาน การจัดสรรทรัพยากรทั้งหมด ไมวาจะหนวยงาน

สวนกลาง ปภ. จะสงไปถึงประชาชนคอนขางลาชา 

 อําเภอควนเนียง มี 4 ตําบล 64 หมูบาน มี 5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

สาธารณภัยเกิดน้ําทวมเปนหลัก ไฟไหม ไฟปา เมื่อเกิดสาธารณภัยปญหาอุปสรรค

อันดับแรกคือเร่ืองเคร่ืองไมเครื่องมือ อําเภอไมไดมีศักยภาพ สวนใหญตองขอรับ

การสนับสนุนจาก ปภ.จังหวัด และทองถ่ินท้ัง 5 แหงเปนทองถ่ินขนาดเล็ก  

ไมมีศักยภาพที่จะซื้อเคร่ืองไมเคร่ืองมือไวเตรียมรับภัยท่ีจะเกิดข้ึนได ในขณะที่ 

เรื่องการประสานงานไมมีปญหา เชน การขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ คน 

 พ้ืนที่เกิดภัยบอยคร้ังในอําเภอควนเนียง เชน อบต.หวยลึก เปนพ้ืนท่ีติดกับ

ทะเลสาบสงขลาและเปนพื้นท่ีลุม ชวง พ.ศ. 2560 ในเดือนเดียวกันนี้ก็เกิดภัยน้ําทวม 

ดวยสภาพพื้นที่ราบลุมและรับน้ําเพ่ือใหไหลลงสูทะเลสาบสงขลา บริเวณน้ัน 

ติดกับจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีน้ําหนุนข้ึนมา โดยปกติในชวงนี้นายอําเภอจะมีคําสั่ง 

ตั้งศนูยฯ ในระดับทองถ่ินจะใหทําการเฝาระวังเตรียมในเร่ืองเคร่ืองมือ  

และการปองกันภัยที่จะเกิดข้ึนในหวงเวลานี้ โดยขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. บาง 

พวกเครื่องสูบน้ํามาติดต้ังในพ้ืนท่ีเส่ียงพ้ืนที่ท่ีเกิดเหตุบอยคร้ัง 

ขอเสนอแนะ 

 หากอําเภอสามารถลงไปชวยเหลือไดโดยไมตองรอวาจะผิดระเบียบ 

 การรายงานเหตุสาธารณภัยทั้งสวนกลางและจังหวัดตองการขอมูลเรงดวน 

ในขณะท่ีปลัดอําเภอมีคนเดียวตองรับผิดชอบงานหลายดาน การรายงานมารวมศูนย

ท่ีอําเภอ เก็บขอมูลเปนกระดาษกวาที่จะรวบรวมสงหนวยที่เหนือข้ึนไปได 

เกิดความลาชา แตหากใหทองถ่ินรวบรวมและรายงานท้ังศูนยอํานวยการระดับ

อําเภอและจังหวัดทราบพรอมกัน จะรวดเร็วข้ึนและไดขอมูลท่ีถูกตอง แมนยํา 

ดีกวาท่ีมารวบรวมขอมูลไวท่ีศูนยฯ อําเภอ แลวมาแยกแยะคัดกรองอีกทีหนึ่ง 

เพราะตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงในอําเภอมีหลายพ้ืนท่ี การขอรับความชวยเหลือจริง 
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ขอมูลคอนขางเฟอและไมเปนไปตามขอเท็จจริงเทาที่ควร ทําใหจังหวัดไมสามารถ

จัดสรรทรัพยากรไดตรงตามที่อําเภอตองการ ประกอบกับย่ิงเกิดหลายอําเภอ

หลายจังหวัดทําใหย่ิงสงทรัพยากรมาไดไมท่ัวถึง 

- งานดาน 

สาธารณภัย 

ในระดับทองถิ่น 

 การทําใหโครงสรางมีประสิทธิภาพ ถือวาจําเปน เพราะทําใหระบบการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค นายอําเภอคือ คนบูรณาการ เชน เวลาเกิดภัยในกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตองรอให อบต. ชวยกอน เมื่อ อบต. งบหมดจึงจะ

ใหอําเภอลงมา หากอําเภองบไมพอจึงจะใหจังหวัด ทําใหการแกไขปญหาไมทัน 

บาง อบต. ไมมีงบชวยเหลือ และที่ตองยอมรับความจริงวามีอยูจริงในบาง

ทองถ่ิน คือ เร่ืองชวยเหลือฐานคะแนนเสียงกอน ถือเปนจุดออน 

 เม่ือมีปญหาในพ้ืนที่ ทองถ่ิน กํานันผูใหญบาน จะมาชวย ลงพ้ืนที่สํารวจวา

ตรงไหนมีปญหา ใชกลไกของทองที่ทองถ่ินเปนหลัก แตทองถ่ินอาจไมเต็มที่ 

ซึ่งมีหลายประเด็นที่จะสงผลตอการทํางานรวมกัน 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กจะชวยเหลือตนเองไดในระดับหน่ึง  

หากเกินความสามารถจะข้ึนไปในระดับอําเภอ นายอําเภอตองลงไปกํากับดูแล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเรื่องการปองกันฯ แตกตางกัน 

เชน การขุดลอกคูคลองของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมตอเน่ืองกัน 

ยกเวนโครงการขนาดใหญของชลประทานซ่ึงมีแผนระยะยาว ในระดับทองถ่ิน

ควรสอดคลองกับโครงการขนาดใหญดวยเพื่อชวยเหลือคาบสมุทรสทิงพระ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา มีการจัดศูนยรบัแจงเหตุฉุกเฉินติดตั้ง CCTV 

ไดครบทุกจุดเส่ียงในจังหวัดสงขลา ประมาณ 400 ตัว ไดประสานรวม 1669 ของ 

สพฉ. เขามาไวในศูนยฯดวย รวมถึง 191 ของตํารวจ ทําใหเกิดระบบสงตอและ

แจงเหตุ การเขาถึงพื้นที่แตละหนวย เกิดการใชประโยชนท้ังในเหตุไฟไหม น้ําทวม 

รถชนกัน งูเขาบาน ข้ันตอไปคือ 199 ของดับเพลิง เปนนโยบายของ อบจ. 

ท่ีอยากใหเขามาเปนเครือขายในศูนยฯ 

 อบจ. มีการจัดจางพนักงานเพ่ิม เปนพนักงานวิทยุ รับโทรศัพท ประมาณ 10 คน 

มีคูสายแจงเหตุ 20 คูสาย 

 อบจ. จัดทําโครงการหารถ 1 ตําบล 1 กูชีพ ใน 2 ปหลังนี้ นายก อบจ. มีนโยบายให

รถมีลักษณะตามมาตรฐานของรถ 1669 เชน มีเคร่ืองชวยหายใจอยูในรถ 

อุปกรณตามมาตรฐาน 

 การสรางเครือขาย อบจ. กับทาง สพฉ. ไดยายศูนยนเรนทรมาเปนเครือขายรวม 

โดย อบจ. รวมกับสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเรื่องการสั่งการ สาํนักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดมีหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติ การอบรมใหความรู 

อบจ. สนับสนุนเคร่ืองมือ รถวิทยุสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชทํางานรวมกัน 

 เทศบาลนครหาดใหญ ไดเปดศูนยเรียบรอยแลว เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม  

มีความพรอมในการชวยเหลือกรณีเกิดนํ้าทวม มีการจัดทําตารางประสาน

สอดคลองกรณีเกิดอุทกภัยหรือความไมสงบ มีการวางผังจุดการทํางาน 

 เทศบาลนครหาดใหญทําแผนกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ  

โดยแผนกอนเกิดเหตุ จะสํารวจพื้นที่ที่น้ําทวมซํ้าซาก เสนทางน้ําจะไหลไปทางไหน 

เพ่ือแกปญหา มีการเตือนชาวบานทางวิทยุ ธง ดูขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา 

แมกระทั่งการประสานกับประเทศมาเลเซียเพ่ือติดตามสถานการณน้ําวาถึงไหนแลว 

ท้ังจุดเฝาระวังตั้งแตนราธิวาส ปตตานี อําเภอจะนะ สะบายอย มกีารติดตาม

ขาวสารตลอดและแจงเตือนประชาชนทางสถานีวิทยุ เครือขายภาคประชาชน 

มูลนิธิ อาสาสมัคร และมีธงสีตาง ๆ เตือนภัย โดยมีรถดับเพลิงถาจําเปนตอง

อพยพไปอยูท่ีสูง  มีการแบงกําลังออกเปน 2 สวน ทางตะวันตกและตะวันออก  

แบงกําลังวาแตละจุดควรมีเรือไปประจําไวก่ีลํา เปนการวางแผนกอนเกิดเหตุ 

รวมถึงศูนยอพยพตาง ๆ มีการเตรียมความพรอมท้ังสถานท่ีราชการ วัด โรงเรียน 

นําอาหาร เสบียง ไปวางไว และมีพี่เล้ียงทํากับขาว เรียกวา บานพี่เล้ียง 

ขอเสนอแนะ 

 ระบบรายงาน ทั้งทองถ่ิน ทองที่ ควรสามารถรายงานเขากรมไดเลย วาจุดไหน 

มีเหตุหนักที่ผูบริหารตองรู ก็สามารถรายงานในระบบไดเลย ไมจําเปนตองผาน

อําเภอ จังหวัด เปนระบบที่สามารถบันทึกขอมูลเขาระบบเขาสูกรม เปนรายงาน

โดยตรงจากทองถ่ิน เก่ียวกับ การประกาศพื้นที่ประสบภัยที่จะทําใหจังหวัด

ตัดสนิใจไดทันที 

 เมื่อเกิดสาธารณภัยจะไปยึดติดที่การแกไขปญหาเหตุฉุกเฉิน ทุกหนวยทุกระดับ

จะออกมาในรูป งบประมาณไมเพียงพอ ไมมีเรือ ไมรูจะดําเนินการอยางไร 

ลักษณะนี้ไมใชการบริหารสาธารณภัย ซ่ึงมีการกําหนดกลไกและรูปแบบ

ตลอดจนเคร่ืองมือใหแลววา ผูอํานวยการแตละระดับมีอํานาจและสามารถที่จะ

จัดตั้งกองอํานวยการฯ ของแตละระดับ กองอํานวยการจะประกอบดวยใครบาง 

มีหนวยไหนเขามา จะมีการวางแผน สนับสนุน แกไข ฟนฟู ใหครบสมบูรณ 

ในระบบอยูแลว ความเปนจริงแลว ไมใชภาระของอําเภอที่จะจัดทําขอมูลและ

ปรับปรุงแผน เปนหนาที่โดยตรงของทองถ่ิน เม่ืออยูในทองท่ีสามารถจะช้ี 

และบอกไดวาพ้ืนที่ตรงไหนเส่ียงอยางไร และจะตองดําเนินการอยางไร 
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 ความไมเขาใจอํานาจของผูอํานวยการแตละระดับวาสามารถประกาศพื้นท่ี

ประสบภัยได โดยเฉพาะผูอํานวยการระดับทองถ่ิน กลับกลายเปนการรอ 

การประกาศของทางระดับอําเภอและระดับจังหวัด ทําใหเกิดความลาชา 

ในการชวยเหลือ 

 ผูบริหารทองถ่ินควรทํา MOU กับทองถ่ินใกลเคียง เพ่ือชวยเหลือระหวางกัน 

ดังเชน การทํา MOU เร่ืองอัคคีภัย จะเขาชวยเหลือกันเม่ือมีการแจงเขามา 

- กฎหมาย 

ระเบียบตาง ๆ 

 กรณีไฟไหมปา เปนเขตปาสงวน ติดขัดในเรื่องระเบียบกฎหมาย ไมสามารถเขาไป

ดําเนินการไดมากนัก แมจะมีงบประมาณอยูแลว ในพ้ืนที่พรอมจะสนับสนุน 

หากมีการดึงแหลงน้ําในพื้นที่ใหเช่ือมตอกันไดเปนแนวปองกัน เร่ืองการยับย้ัง

เวลาภัยเกิดสามารถแกไขได ที่ผานมาเมื่อเกิดเหตุจะมีหนวยงานของปาไม 

หนวยพิทักษปา เขาไปรวมกับอําเภอ แตปญหาเหมือนเดิม ไฟลุกลามรวดเร็ว 

แตเครื่องมือไมมี เคร่ืองมือหนักไมสามารถนําเขาพื้นที่ไดเพราะติดเร่ืองเขตปา 

การขยายเสนทางทําไดลําบาก เมื่อเกิดเหตุ อําเภอขอรับการสนับสนุนไปยัง ปภ. 

ขอรถดับเพลิง เครื่องมือในการดับเพลิง เพราะเกิดเหตุมีเพียงจอบเสียม ถังดับเพลิง 

แหลงน้ําอยูไมไกลแตเขาไมถึง ชาวบานก็พรอมเสียสละเร่ืองเงินมาชวยแกปญหา 

ทางปาไมบอกวาไมสามารถดําเนินการไดตองทําหนังสือไปที่กรมและขออนุมัติ

โครงการ เปนเร่ืองยากมากสําหรับการของบมาดําเนินการ 

 พ.ร.บ. ปองกันฯ พ.ศ. 2550 มีความชัดเจนในภาระหนาที่ความรับผิดชอบ 

ตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับทองที่ จนถึงระดับชาติ แตเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน 

เวลาตองติดตามตรวจสอบลงมาไมถึงพ้ืนท่ี ที่เปนปญหาในปจจุบันจะหยุดท่ีอําเภอ 

หากอยากจะทราบขอมูลตาง ๆ และลืมกลไกท่ีจัดการสาธารณภัยจริง ๆ อยูที่ทองที่ 

แตการจะใหทองที่ขับเคลื่อนตามกฎหมายไดอยางสมบูรณแบบ เกิดสัมฤทธ์ิผล

ไมไดนําเอาไปใช ถูกมองอยูแค ปภ. ในแตละระดับ 

 จังหวัดสงขลามีหลายหนวยราชการ แตละหนวยราชการมีขอระเบียบ ขอบังคับ 

กฎหมายเฉพาะของแตละหนวยราชการ การจัดการและแกไขปญหาภาวะวิกฤติ

เฉพาะหนาตองอิงขอกฎหมายของหนวยงานอ่ืนดวย อํานาจการส่ังการตรงนี้คือ

อํานาจของผูวาราชการจังหวัด สามารถจะดึงหรือขอสนับสนุนจากสวนตาง ๆ มาได 

แตกลับไปยึดติดการชวยเหลือท่ีติดดวยขอระเบียบกฎหมายตาง ๆ เชน การประกาศ

พ้ืนที่ประสบภัยก็เพื่อใหเขาตามกรอบและระเบียบการใชเงินทดรองราชการ 

พ.ศ. 2556 แตผูอํานวยการแตละระดับยังไมเขาใจถึงอํานาจหนาที่ที่สามารถ

กระทําได อยางเชน การประกาศพ้ืนที่ประสบภัย 
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 การจัดการของกระทรวงมหาดไทย ที่เกิดจากการที่นายอําเภอส่ังทองถิ่นไมได 

จึงอาศัยกํานันผูใหญบานไปตั้งศูนยปฏิบัติการหรือศูนยอํานวยการระดับตําบล

และหมูบาน เปนการซอนกันกับ พ.ร.บ. ปภ. 2550 

- แผน/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตรของกรมเปนปญหา และกรมไมเขาใจในภารกิจของตนเอง เชน 

โครงการ CBDRM ตองการใหชุมชนเขมแข็งเพ่ือจัดการสาธารณภัย คนที่เขามา

ดําเนินการไมเขาใจวาจะดําเนินการใหชุมชนเขมแข็งไดอยางไร แตกรมอบรม

ทฤษฎี 1 วัน จะเขมแข็งไดอยางไร 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับทองถ่ินและอําเภอ จังหวัดจะเชิญเจาหนาที่

ท้ังหมดของจังหวัด อําเภอ ทองถ่ิน มาเตรียมความพรอม แนวทางในการปฏิบัติ

ท่ีจังหวัด 1 ครั้ง จากนั้นเปนหนาท่ีของ ปภ.สาขา 

 แผนปฏิบัติการปองกันอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม ของทุกอําเภอ  

การปรับปรุงแผนอยูตลอด มีการประชุมเตรียมการเปนประจําอยูแลว 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําแผนปองกันฯ โดยมี 3 ระดับ กอนเกิด 

ขณะเกิด และหลังเกิด เชน กอนเกิดตองไปขุดลอก ดูพื้นที่เพ่ือหาทางระบายน้ํา

ออกสูทะเล 

 ปญหาการทําแผน คือ การไปลอกมาท้ังหมดและไมทําความเขาใจลึกซึ้ง 

วาการทําแผนคืออะไร ใครเปนคนทํา ทําแลวใครเปนใคร ใครจะเปนคนบอก 

ใหเขาใจถึงสิ่งนี้ แผนคือการทําตามกรอบภารกิจ เคร่ืองมือ คน ที่มี จะใชส่ิงท่ีมี

อยางไร และทําอยางไร หากไมทําแผนที่เขียนไวมาซอมก็ไมเกิดสัมฤทธ์ิผล 

ขอเสนอแนะ 

 กรมควรทบทวนยุทธศาสตรและแนวทางตาง ๆ ทบทวนภารกิจของกรมสวนหนึ่ง 

เปนบริบทสําคัญกอนจะขยับมามี ปภ.สาขา/ปภ.อําเภอ ไมจําเปนตองเปน  

ปภ.อําเภอ เม่ือยังไมรูภารกิจที่ชัดเจน 

- อปพร.  N/A 

 

- ภาคสวนอื่น  มีมูลนิธิของเอกชน (SCCCRN) ในจังหวัดสงขลาจัดการเร่ืองน้ําทวม ความเปราะบาง 

ไดรวมหลายสวนราชการที่เก่ียวของเขาไปมีสวนรวม เชน ปภ. กรมทรัพยากรนํ้า 

กรมชลประทาน ไดเขารวมจัดการดูแลกับศูนยเตือนภัยพิบัติของลุมนํ้า ทําไปแลว 

3 ลุมน้ํา และกําลังจะขยายไปคาบสมุทรสทงิพระ มีกองทุนภัยพิบัติ โดยใชศูนย

ท่ีเปนที่ตั้ง ทําใหจังหวัดสงขลาใชขอมูลนี้ในการบริหารจัดการน้ํา สงผลไปถึง 
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การขับเคล่ือนกลุมจังหวัด ขยายไปสูการติดตามขอมูลสถานการณน้ํา สามารถ

เปดดูขอมูลตาง ๆ ได โดยไปฝากไวที่ศูนย ปภ.เขต ใหจังหวัดไดใชรวมกัน 

 ปญหาการใหความชวยเหลือในกรณีน้ําทวม บางพื้นท่ีสามารถใหสภากาชาด 

เขามาชวยเหลือได บางพ้ืนที่กาชาดจังหวัดอางการติดระเบียบวาตองรูรายละเอียด

ของผูประสบภัยเสียกอน 

 งบประมาณท่ีมีจํากัด ทําใหมูลนิธิ ภาคประชาชนเขามาชวยเหลือไดมาก  

อยางเหตุการณเม่ือ 2 ป ไดรับความชวยเหลือจากประชาชนและสํานัก

นายกรัฐมนตรีที่เปดศูนยบริจาคตรงนี้ ซึ่งชวยเหลือไดดีกวาเพราะไมติดขัด 

เรื่องระเบียบ 

- ขอเสนอเพ่ิมเติม  การทํางานของ ปภ. ไมใชเชิงตั้งรับอยางเดียว ในเชิงการปองกัน การแกไขปญหา 

ตอนเกิดเหตุเปนมิติการบริหารสถานการณ สิ่งสําคัญคือ การฟนฟู การชวยเหลือ

ประชาชนหลังจากนั้น ภัยอยางไรก็ตองเกิด เชน พายุ แตทําอยางไรใหปลอดภัย 

 ในอดีตมีประชาสงเคราะหอําเภอ เวลาเกิดภัย จะทําไปตามมีตามเกิด ก็สามารถ

ทํากันได เพียงแตตองจัดระบบการบริหารใหได 

 สถานการณความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาทุเลาเบาบางลง เปนปญหาที่คนไทย

ตองชวยกัน ที่เกิดจากการสรางบรรยากาศความกลัว โดยเฉพาะการไมปลอยให

ประชาชนยากจน 

 จังหวัดสงขลาประสบปญหานํ้าทวมเปนระยะเวลายาวนาน ปที่แลวน้ําทวม 2 รอบ 

กินเวลา 3 เดือนคร่ึง 14 อําเภอจาก 16 อําเภอ เม่ือน้ําทวมมาดวยกันจนตกผลึก 

แต ณ วันนี้ใชการแกไขปญหาเฉพาะหนาจนลืมฝกการยุทธวิธี เกิดการเขาใจผิด

วาการแกไขปญหาเฉพาะหนานั้นถูกตอง ทําใหเขาใจกันไปวาขาดโซขอกลาง

ระหวางอําเภอ 

 อยาคิดวา ปภ. จะมีงานเฉพาะเวลามีภัย เปนส่ิงที่ตองเรียนรูในเมื่อไมอาจหลีกหนี

จากสาธารณภัยได 

 การวางแผนดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาองคกรของ ปภ. ยังคิดไมเปนระบบ

ตั้งแตแรก ตั้ง ปภ.อําเภอตั้งแตแรกก็ไมตองมี ปภ.สาขา 

 กรมตองสรางคนใหมีใจรักในการทํางาน โดยเฉพราะกรมยังแปลไมถูกวา 

สาธารณภัยคืออะไร 
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 4.8.1 บริบทพื้นที่  

สภาพภูมิศาสตร จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดในภาคใตตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะเปนเกาะ 

จัดเป นเกาะที่มีขนาดใหญที ่ส ุดของประเทศไทย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของภาคใตในทะเลอันดามัน 

มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร 32 เกาะ สวนกวางที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ 21.3 กิโลเมตร สวนยาวที่สุด

ของเกาะภูเก็ตเทากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพ้ืนที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร สวนเกาะบริวารมี พ้ืนที่ 

27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ท้ังหมด 570.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,271.25 จังหวัดภูเก็ตมีอาณาเขต

ติดตอทางทิศเหนือกับชองแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิน และสะพานเทพกระษัตรี 

ฝงทางทิศตะวันตกติดทะเลเขตจังหวัดพังงา ทางดานฝงทิศใตติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย และทิศตะวันตก

มีอาณาเขตติดตอกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย54 

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดภูเก็ต เปนเกาะที่มีลักษณะเรียวยาวจากเหนือไปใต มีเกาะบริวารนอยใหญ

ลอมรอบพื้นที่สวนใหญประมาณรอยละ 70 เปนที่ราบสูงหรือภูเขา มีเทือกเขาทอดยาวในแนวเหนือใต 

โดยยอดเขาที่สูงท่ีสุดในจังหวัด คอื ยอดเขาไมเทาสิบสอง สวนพ้ืนที่อีกประมาณรอยละ 30 เปนท่ีราบแถบเชิงเขา

และชายฝงทะเลอยูบริเวณตอนกลางและตะวันออกของเกาะ โดยพื้นที่ชายฝงตะวันออกมีสภาพเปนหาดโคลน

และปาชายเลน สวนชายฝงทะเลดานตะวันตกเปนพ้ืนท่ีภูเขาและหาดทราย และบริเวณท่ีเปนท่ีราบตัดจากภูเขา

ลงมามีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคล่ืนลอนลาดและบริเวณใกลเคียงพ้ืนท่ีดอนดังกลาวเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการตั้งถ่ินฐานของ

ชุมชนที่สําคัญ คอื เทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนฉลอง ชุมชนราไวย และชุมชนเกาะแกว เปนตน55 

 

  

                                                           
 54 สํานักงานจังหวัดภูเก็ต, ขอมูลจังหวัด, < http://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=infopk > 

เขาถึงขอมูลเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560. 
55 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน, ประวัติจังหวัดภูเก็ต, <http://www.osmsouth-

w.moi.go.th/osm-introduce.php?url=phuket-histry&l=th> เขาถึงขอมูลเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560. 
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ภาพท่ี 4.8 แผนท่ีจังหวัดภูเก็ต 
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ตารางที่ 4.43 ระยะทางและระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมืองภูเก็ตไปยังอําเภออื่น ๆ 

 

อําเภอ ระยะทางจากอําเภอเมือง ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเมือง 

อําเภอกะทู 10 กิโลเมตร 28 นาที 

อําเภอถลาง 20 กิโลเมตร 36 นาที 

 

 หมายเหตุ: ขอมูลระยะทางจากอําเภอเมืองไปยังอําเภออื่น ๆ คํานวณระยะเวลาโดยเฉล่ียจาก google.com/maps 

 

 

สภาพปกครอง จังหวัดภูเก็ตแบงการบริหารราชการสวนภูมิภาค ออกเปน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองภูเก็ต 

อําเภอกะทู อําเภอถลาง และมีจํานวนตําบลท้ังหมด 17 แหง และมีหมูบานในจังหวัดทั้งหมด 96 แหง สําหรับ

การบริหารราชการสวนทองถ่ิน จังหวัดภูเก็ตประกอบดวยองคการปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด 19 แหง 

ประกอบดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลจํานวน 12 แหง 

ไดแก เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองปาตอง เทศบาลตําบลกะรน เทศบาลตําบลกะทู เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี 

เทศบาลตําบลเชิงทะเล เทศบาลตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลราไวย และเทศบาลตําบลวิชิต และองคการบริหาร

สวนตําบลจํานวน 6 แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลเกาะแกว องคการบริหารสวนตําบลกมลา องคการ

บริหารสวนตําบลเทพกระษัตรี องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล องคการบริหารสวนตําบลสาคู และองคการ

บริหารสวนตําบลไมขาว56 ดังตาราง 

 

 ตารางที่ 4.44 การแบงเขตการปกครองของจังหวัดภูเก็ต57  

หนวย: แหง 

อําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน จํานวนชุมชน 

อําเภอเมืองภูเก็ต 8 44 26 

อําเภอกะทู 3 6 26 

อําเภอถลาง 6 46 9 

รวม 17   96 61 

 

 

                                                           
56 สํานักงานจังหวัดภูเก็ต, บรรยายสรุปจังหวัดภูเก็ต, <http://www.phuket.go.th/webpk/file_data/intropk/ 

dataPK59.pdf> เขาถึงขอมูลเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2560. 

 57 แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558. 
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สภาพสังคม จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนประชากร ตามขอมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 

402,017 คน จําแนกเปนประชากรชาย 190,219 คน และประชากรหญิง 211,798 คน คิดเปนความหนาแนน

ตอตารางกิโลเมตรคือ 740.32 คน ตอตารางกิโลเมตร จากจํานวนขอมูลจํานวนประชากรของจังหวัดภูเก็ต

จําแนกตามเพศ ความหนาแนนของประชากรและจํานวนบาน ตั้งแตป พ.ศ. 2557 – 2560 ดังตาราง  

 

ตารางที่ 4.45 จํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ต58 

หนวย: คน 

รายการขอมูล ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 

ประชากรรวม 378,364 386,605 394,169 402,017 

ประชากรชาย 179,221 183,132 186,606 190,219 

ประชากรหญิง 199,143 203,473 207,563 211,798 

เน้ือที ่(ตร.กม.) 543 543 543 543.034 

ความหนาแนน ตอ ตร.กม. 696.76 711.94 725.86 740.32 

จํานวนบาน 225,520 235,922 242,742 247,471 

 

 ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตถือไดวาเปนเมืองทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศไทย ทําใหเกิดความหลากหลาย

ดานประชากร และจํานวนประชากรท่ีมีความหนาแนนในบางพื้นที่ของจังหวัด เมื่อพิจารณาความหนาแนนของ

ประชากรจะพบประชากรแฝงจํานวนมากในพ้ืนที่ไมมีชื่อในทะเบียนบาน ซ่ึงพบวาจังหวัดภูเก็ตพบความหนาแนน

ของประชากรแฝง คิดเปน 274.6 คนตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร โดยจัดอยูในอันดับที่ 4 ของประเทศ

จากการสํารวจประชากรแฝง59  

 บริบทเฉพาะของพ้ืนที่ท่ีสงผลตอการจัดการสาธารณภัย ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของจังหวัด

ภูเก็ต มีลักษณะเปนเกาะ เปนท่ีราบสูงหรือภูเขา มีเทือกเขาทอดยาวในแนวใต ประกอบกับลักษณะภูมิอากาศ

แบบเขตศูนยสูตรอยูในเขตอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือจึงสงผลใหมีอากาศ

รอนชื้นตลอดทั้งป และมีเพียง 2 ฤดูเทานั้น คือ ฤดูรอน และฤดูฝน ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตมีโรงแรมและ

อาคารสูงจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณเลียบชายหาดสําคัญ ไดแก หาดปาตอง หาดกะตะ หาดกะรน หาดกมลา 

เปนตน ท้ังนี้ยังพบวามีการสรางหมูบานจัดสรรและรีสอรทบางแหงบนเนินเขา ประกอบกับพ้ืนท่ีตั้งของจังหวัด

ตั้งอยูบนแขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุยพาดผานจึงสงผลใหเกิดความเส่ียงตอการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี  

                                                           
58 สํานักงานสถิติแหงชาติ, จํานวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เน้ือท่ี ความหนาแนน และบาน จําแนกตามภาค 

และจังหวัด พ.ศ. 2551-2560 <http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/08.aspx> เขาถึงขอมูล

เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 

 59 สํานักงานสถิติแหงชาติ, ดานสังคม สํารวจประชากรแฝง พ.ศ. 2560, < http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/ 

สํารวจ/ดานสังคม/ประชากรแฝง..aspx > เขาถึงขอมูลเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2561. 
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4.8.2 สถานการณสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

 จังหวัดภูเก็ตถือวาเปนพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัยทั้งแผนดินไหว ภัยจากคลื่นสึนามิ อุทกภัย วาตภัย 

อัคคีภัย และอาคารถลมเนื่องจากมีอาคารสูงและโรงแรมจํานวนมาก ซ่ึงลักษณะทางภูมิศาสตรมีลักษณะเปนเกาะ 

เปนท่ีราบสูงภูเขาจึงทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ สามารถสรุปขอมูลการเกิดสาธารณภัย

ในพ้ืนที่ ป พ.ศ. 2558-2560 ดังตาราง 

 

ตารางท่ี 4.46 สถิติการเกิดสาธารณภัยในจังหวัดภูเก็ต60 

 

ประเภทภัย 
จํานวน (คร้ัง) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

แผนดินไหวและอาคารถลม - - - 

อุทกภัยและดินโคลนถลม 19 24 16 

วาตภัย 33 22 16 

อัคคีภัย 89 64 44 

รวม 141 110 76 

 

นอกจากนี้ แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 (ฉบับทบทวนป 2561) ไดมี

การจัดทําขอมูลประเภทภัยและการประเมินความเส่ียงสาธารณภัยของจังหวัดภูเก็ตไว โดยมาจากการวิเคราะห

ปจจัยเส่ียงท่ีทําใหเกิดความเส่ียงภัยในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต แยกเปนรายอําเภอท้ังหมด 3 อําเภอโดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ตารางท่ี 4.47 ขอมูลการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยของอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต61 

 

ประเภทภัย 

อําเภอเมืองภูเก็ต 

ระดับความ 

เสี่ยง 

ระดับความ

รุนแรง 

ระดับการ

บริหารจัดการ 

ระดับความ

ลอแหลม 

อุบัติเหตุทางถนน สูง สูง สูง ปานกลาง 

อุทกภัย ดินโคลนถลม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา 

แผนดินไหวและอาคารถลม ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง 

คล่ืนสึนามิ ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

อัคคภีัย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
                                                           
 60 แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558. 

 61 เร่ืองเดียวกัน. 
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ประเภทภัย 

อําเภอเมืองภูเก็ต 

ระดับความ 

เสี่ยง 

ระดับความ

รุนแรง 

ระดับการ

บริหารจัดการ 

ระดับความ

ลอแหลม 

ภัยแลง ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง 

วาตภัย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยจากไฟปาและหมอกควัน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา 

สารเคมีและวัตุอันตราย ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

โรคระบาดจากมนุษย สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

โรคระบาดจากสัตว ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

โรคแมลงศัตรูพืช ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

อากาศหนาว ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

ตารางที่ 4.48 ขอมูลการประเมินความเส่ียงสาธารณภัยของอําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต62 

 

ประเภทภัย 

อําเภอกะทู 

ระดับความ 

เสี่ยง 

ระดับความ

รุนแรง 

ระดับการ

บริหารจัดการ 

ระดับความ

ลอแหลม 

อุบัติเหตุทางถนน สูง สูง สูง ปานกลาง 

อุทกภัย ดินโคลนถลม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผนดินไหวและอาคารถลม ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

คล่ืนสึนามิ สูง สูง สูง สูง 

อัคคภีัย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยแลง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

วาตภัย ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

ภัยจากไฟปาและหมอกควัน ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

สารเคมีและวัตุอันตราย ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

โรคระบาดจากมนุษย สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

โรคระบาดจากสัตว ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

                                                           
62 เร่ืองเดียวกัน. 
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ประเภทภัย 

อําเภอกะทู 

ระดับความ 

เสี่ยง 

ระดับความ

รุนแรง 

ระดับการ

บริหารจัดการ 

ระดับความ

ลอแหลม 

โรคแมลงศัตรูพืช ปานกลาง ตํ่า ปานกลาง ต่ํา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

อากาศหนาว ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

 

ตารางที่ 4.49 ขอมูลการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยของอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต63 

 

ประเภทภัย 

อําเภอถลาง 

ระดับความ 

เสี่ยง 

ระดับความ

รุนแรง 

ระดับการ

บริหารจัดการ 

ระดับความ

ลอแหลม 

อุบัติเหตุทางถนน สูง สูง สูง ปานกลาง 

อุทกภัย ดินโคลนถลม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แผนดินไหวและอาคารถลม ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 

คล่ืนสึนามิ สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

อัคคภีัย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า 

ภัยแลง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

วาตภัย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ภัยจากไฟปาและหมอกควัน ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

สารเคมีและวัตุอันตราย ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

โรคระบาดจากมนุษย สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง 

โรคระบาดจากสัตว ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

โรคแมลงศัตรูพืช ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

อากาศหนาว ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

  

  

                                                           
63 เรื่องเดียวกัน. 
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4.8.3 กลไกการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

 จังหวัดภูเก็ตมีกลไกการจัดการสาธารภัยในพื้นท่ีภายใตแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ. 2558 เพ่ือใชกรอบและแนวทางในการดําเนินการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ การลดความเส่ียงสาธารณภัย 

การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการเพ่ิมประสิทธิภาพและการฟนฟูของจังหวัดภูเก็ตสามารถบริหาร

จัดการสาธารณภัยอยางเปนข้ันตอน  

 4.8.3.1 กลไกและตัวแสดงหลัก 

 ระดับภาค จังหวัดภูเก็ตอยูภายใตเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนยปองกันและบรรเทาสารณภัย เขต 18 

จังหวัดภูเก็ต โดยรับผิดชอบ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่ 

การบริหารจัดการสาธารณภัยอยูภายใตอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 

เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนตองการดําเนินการจัดตั้งองอํานวยการปองกันสาธารณภัยจังหวัดข้ึน โดยมีผูวาราชการจังหวัด 

เปนผูอํานวยการจังหวัด เพ่ือทําหนาท่ีอํานวยการ คบคุม สั่งการ และการประสานงานการปฏิบัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งประเมินและวิเคราะหสาธารณภัยในระดับกลาง (ระดับ 2) ใหมีการจัดตั้งศูนย

บัญชาการเหตุการณจังหวัดขึ้น และการตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ มีอํานาจหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีนายอําเภอเปน

ผูอํานวยการอําเภอ สวนระดับการเผชิญเหตุ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของ

เทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี พรอมทั้งใหการสนับสนุน

และชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยอําเภอ ซ่ึงเปนไปตามโครงสรางการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด  

 จังหวัดภูเก็ตยังรวมปฏิบัติงานท้ังฝายพลเรือนและฝายทหาร ซ่ึงสําหรับจังหวัดภูเก็ตรวมปฏิบัติการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหนวยงานทหารในพื้นที่ คือ ทัพเรือภาคที่ 3 (ผูอํานวยการศูนยบรรเทา

สาธารณภัยทพัเรือภาคท่ี 3) โดยดําเนินการรวมปฏิบัติท้ังในเขตพ้ืนท่ีทหารและนอกพ้ืนท่ีเขตทหารเชนกัน และ

ยังปฏิบัติงานรวมกับภาคประชาสังคม เอกชน และองคกการสาธารณกุศล  

 นอกจากนี้ ตามโครงสรางการจัดการสาธณภัยจังหวัดมีการจัดตั้งวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาลัยเขตภูเก็ต ภายใตกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งหมด 11 จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัด

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดกาญจนบุรี  

 4.8.3.2 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตมีโครงสรางองคกรแบงเปน 3 ฝาย ไดแก 

กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ ฝายปองกันและปฏิบัติการ ฝายสงเคราะหผูประสบภัย โดยปจจุบัน

มีกรอบอัตรากําลังทั้งท่ีเปนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ตามขอมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดขอมูลดังนี้  
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ตารางท่ี 4.50 อัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต64 

 หนวย: คน 

หนวยงาน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา ปฏิบัติ กรอบ ปฏิบัติ กรอบ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดภูเก็ต 
10 12 5 4 - 

 

 

4.8.4 บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

บทสรุปขอความเห็นตอการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เปนการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึก 

ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 

พ.ศ. 2661 รวมไปถึงการประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 จังหวัดภูเก็ต เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.8.4.1 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจบัุน  งานหลักของ ปภ.จังหวัด คือ การประชุม เปนภารกิจที่มีความสําคัญ 

ทั้งกระบวนการจนกระท่ังสูการติดตามประเมินผล 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ภารกิจที่มาจาก ปภ.จังหวัด สวนใหญเปนหนังสือส่ังการ แทนที่ควรจะเปน

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจดานสาธารณภัย 

 การฝกซอมแผนระดับจังหวัด การเปลี่ยนผูบริหารระดับจังหวัดมีสวนตอ 

                                                           
64 กองการเจาหนาท่ี กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

การสนับสนุนภารกิจดานสาธารณภัย ในขณะที่บางหนวยงานระดับทองถ่ิน 

มีความพรอมในการฝก มีแผนแตกลับไมไดทํา ตองมาทําในพื้นที่ของตนเอง 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน  ปภ.จังหวัด ทําหนาที่เปนแกนกลางของจังหวัด 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 ปภ.จังหวัดภูเก็ตมีอัตรากําลังนอย 

 มีอุปกรณจํานวนจํากัด เชน รถกูภัย แตกตางจากศูนย ปภ.เขต ที่มีจํานวนมาก 

 กรณทีองถ่ินจังหวัดภูเก็ต หากไมสามารถแกไขปญหาเองได จะตรงไปที่ 

ศูนย ปภ.เขต โดยตรงเพราะอยูในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เพราะหากแจงไปที่  

ปภ.จังหวัด บางครั้งเจาหนาท่ีไมพรอมหรือไมอยู ไมมีเคร่ืองมือเหมือนกับ 

ศูนย ปภ.เขต 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(4) การประสานงานในระดับพื้นท่ี 

- สภาพปจจุบัน  ใชอํานาจผูวาฯ ส่ังการเพ่ือใหหนวยงานอ่ืน ๆ มาทํางานรวมดวย  

 มีผูวาฯ เปนแกนกลาง และดึงหนวยงานที่เก่ียวของมาระดมความคิดเห็น 

 การประสานงานทองถ่ินผานผูวาฯ 

 มีกรอบกติกาในการแบงพ้ืนที่เมื่อเกิดภัยในระดับมากนอยแตกตางกัน 

 ปภ.จังหวัดเปนคนเคลื่อนกระบวนการ และเปนหนาท่ีของทองถ่ินในพื้นที่ 

วาจะตองทําอะไรเพ่ือเตรียมการจะรับกับภัยตามบริบทของพ้ืนที่ตนเอง  

ไมใช ปภ.จังหวัด เปนคนคิดและเคล่ือนในพ้ืนท่ี เพียงบริหารงานบูรณาการ  

เปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 จังหวัดภูเก็ตมีสาธารณภัยทุกอยาง ทั้งทางอากาศ ทะเล และทางบก  

และผานประสบการณมาแลว ความรวมมือจึงเปนไปไดรวดเร็วและไดรับ 

ความรวมมือโดยการประสานงานจาก ปภ.จังหวัด นายอําเภอ และทองถ่ิน

สามารถชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว 

 การประสานงาน ฝกอบรม ลงพ้ืนท่ีในระดับทองถ่ิน จะประสานงานผานหัวหนา

ฝายปองกัน แลวจัดหากลุมเปาหมายเพ่ือนําเรียนผูบริหารทองถ่ิน 

 มีการประสานงานอยางหลวม ๆ อยูแลวในระดับตัวบุคคล 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

 การขับเคลื่อนระหวาง ปภ.จังหวัด อําเภอ ทองถ่ิน และกํานันผูใหญบาน ยังไมลงตัว 

 ปกติมีการเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานอยูแลว แตติดขัดขอระเบียบกฎหมาย 

 CBDRM มาจากกรม และใหงบจังหวัดไปทํากับพ้ืนที่ โดยคาดหวังวาทองถ่ิน 

จะทําอะไรเพื่อการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแผนของตนเอง  

แตยังไมสามารถไมถึงตรงน้ันได 

 ปญหาการประสานงานระหวาง ปภ.จังหวัดกับทองถ่ิน ตองใชอํานาจนายอําเภอ

บังคับ เพราะบางคร้ังหนังสือไมไดสงมาถึงนายอําเภอ เชน รายงานประจําป 

ชวงสงกรานต ปใหม ตามโครงสรางใหอําเภอเปนศูนยปองกันและลดอุบัติภัย

ทางถนน แตที่จังหวัดภูเก็ตใหตํารวจทําและบางครั้งก็ใหอําเภอทํา แตเมื่อมีปญหา

นายอําเภอตองรับผิดชอบอยูดี 

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดภูเก็ตสวนใหญอยูที่ อปท.  

เพราะมีความพรอม แตการส่ังการหรือสายการบังคับบัญชาระหวางจังหวัด 

อําเภอ และทองถ่ิน ในระดับจังหวัดมี ปภ.จังหวัดท่ีมีกรมปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย สวนอําเภอมีกรมการปกครอง ขณะท่ีผูวาฯ เปนผูอํานวยการ

จังหวัด เปนผูบังคบับัญชาโดยตรงของ ปภ.จังหวัด แตอําเภอและทองถ่ิน ปภ. 

ไมไดอยูใตการบังคบับัญชา ความสําคัญอยูท่ีผูวาฯ เพราะแตละหนวยงาน 

ยึดสายการบังคับบัญชา ความดีความชอบ 

 หากทองถ่ินใดไมมหีัวหนาฝายปองกัน จะสงผลตอการประสานงาน โดยเฉพาะ

บุคลากรที่มาประสานงานกับ ปภ.จังหวัดไมไดมีหนาที่ดูแลภารกิจดานนี้โดยตรง 

 การมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถอยูในพ้ืนที่ เชน การฝกซอมภัยสึนามิ  

ทําใหมีความสมบูรณ แตศักยภาพในปจจุบันของ ปภ.จังหวัดภูเก็ต ทองถ่ินไมอาจ

ทราบไดวามีศักยภาพเพียงพอเหมือนที่เคยฝกซอมหรือไม อยางที่เกิดกับ 

การฝกซอมแผนชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลยังไมมีศักยภาพเพียงพอ 

 การประสานงานผาน ปภ.จังหวัด ของศูนย ปภ.เขต บางพื้นท่ี ปภ.จังหวัด

สามารถประสานงานไดดี บางพ้ืนที่ ปภ.จังหวัดอาจเขาไปไมถึงประชาชน  

ตองสรางความคุนเคยและใหเกิดการยอมรับ ตองแกไขปญหาไปตามแตละพื้นที่ 

- ขอเสนอแนะ  การขับเคลื่อนในพ้ืนท่ี ปภ.จังหวัด ตองเปนหนวยงานหลัก 

 ตองปรับวิธีการทํางาน และภารกิจของจังหวัดใหชัดเสียกอนจะมีหนวยงาน

รูปแบบอ่ืน ๆ 

 

 



- 328 - 

4.8.4.2 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) โครงสราง  

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(2) ระบบงาน 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(3) ทรัพยากร: บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 

 

(4) การประสานงานในระดับพื้นที่ 

- สภาพปจจุบัน N/A 

 

- ปญหาและ

ขอจํากัด 

N/A 

- ขอเสนอแนะ N/A 
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4.8.4.3 ขอเสนอแนะในการสรางกลไกบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น 

(1) การจัดตั้งเปน ปภ. อําเภอ 

- รูปแบบ  ควรมีบุคลากร 1-2 คน เพียงพอ เพราะเปนเลขาฯ นายอําเภอ  

 ควรมีบุคลากร 3 คน เต็มที่ ไมควรมีคนมาก  

 ขาราชการะดับชํานาญการพิเศษ 1 คน และพนักงานราชการ 2 คน 

 ควรมี 2 คน โดยมีนายอําเภอเปนแกนกลาง เชิญหนวยงานที่เก่ียวของมาระดม 

ความคิดเห็น เพ่ือใหเปนแผนในทางปฏิบัติได อาศัยศักยภาพของทองถ่ิน โดยอาศัย 

ทอตอเช่ือมระหวางอําเภอกับทองถ่ินดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง  

ในรูปแบบคณะทํางาน มีทองถ่ินมารวมเปนกรรมการ 

 ไมใชหนวยปฏิบัติ แตเปนหนวยสนับสนุน ดานขอมูล ระเบียบ ใหกับนายอําเภอ 

เหมือนที่ ปภ.จังหวัด เปนหนวยสนับสนุนใหกับผูวาฯ 

 ไมจําเปนตองมีสรรพกําลัง เครื่องไมเคร่ืองมือ 

 หนาที่หลักในภาพกวางคือ 1) เปนเลขาฯ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ใหกับนายอําเภอเสมือน ปภ.จังหวัด เปนเลขาฯ ใหกับผูวาฯ ท่ีตองรูเรื่องระเบียบ

กฎหมาย 2) เปนแหลงรวมขอมูลใหกับนายอําเภอ ปจจุบันไมมีใครทํา เชน พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

พ้ืนทีป่ลอดภัย ในอําเภอนั้น ๆ ที่จะสามารถใหนายอําเภอไดทันทีเม่ือเกิดภัย  

3) เปนหนวยท่ีคอยติดตามงานใหกับนายอําเภอในเร่ืองท่ีอําเภอประชุมประจําเดือน 

แตละครั้งที่ส่ังหนวยงานตาง ๆ มากมาย โดยมีปลัดอําเภอเปนผูติดตาม แตหากมี  

ปภ.อําเภอ ในดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะคอยเปนผูตดิตามกับทองถ่ิน 

ในเร่ืองที่เก่ียวของ 4) เปนหนวยหลักในการจัดทําแผนการปองกันตนเองระดับอําเภอ 

ลงลึกไปในระดับทองถ่ิน ทองที่ ถึงหมูบาน คอยติดตาม  

 สรุปคือ เปนแหลงขอมูล แหลงวางแผน และแหลงติดตาม 

 ควรตั้ง ปภ.อําเภอทุกอําเภอ เพราะเร่ืองสาธารณภัยมีทุกพ้ืนที่และเกิดไดทุกเมื่อ  

แตน้ําหนักความเส่ียงอาจแตกตางกัน เชน หมูบานท่ีอยูใตภูเขา บริเวณกลางนํ้า ตนนํ้า 

ปลายน้ํา ความเสี่ยงอาจไมเทากัน ขณะน้ีภัยเกิดไดทุกท่ี แตความถ่ีของภัยจะมาวัด 

เรื่องมีหรือไมมไีมได เพราะเร่ืองของภัยตองมีการเตรียมความพรอมไวไมใหเกิด  

ทําในเชิงรุกเพ่ือไมใหเกิดภัยบางประเภท 

 การแบงระดับเชน อําเภอใหญ เปนชํานาญการพิเศษ อําเภอเล็ก เปนชํานาญการ  

แตความจําเปนแตละอําเภอตองมี เพราะเปนความปลอดภัยนาทีชีวิตของประชาชน

เหมือนกับปศุสัตวอําเภอ เกษตรอําเภอ ตองมีคนอยูตลอด ที่จะรุกไปหาประชาชน 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

เพ่ือทํางานเชิงรุกเชิงปองกัน บางอําเภออาจไมเห็นภาพ แตในอนาคตอาจเกิดภัยเขามา

เทากับปลอยใหเกิดภัยโดยไมไดย้ังคิด อยางนอยตองเตรียมพรอมเร่ืองอัคคีภัย 

ไปวางระบบในชุมชน กรณนี้ําทวมตองไปวางระบบปองกันตนเองใหกับประชาชน  

ใหชุมชนมีความปลอดภัย ตองมีการฝกอบรมชาวบาน สรางความรู ฝกซอมการทํางาน

ระดับหมูบาน ใหชาวบานสามารถชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง 

 การแบงช้ัน ปภ. โดยจํานวนประชากร ถาประชากรมากโอกาสเกิดภัยก็มากกับพ้ืนที่ 

ความสมดุลระหวางประชากรกับพ้ืนที่ ถาประชากรหนาแนนในท่ีแคบโอกาสเกิดภัยสูงมาก 

และนําความเส่ียงมาประกอบการแบงแตตองมีเกณฑยอยเขาไปอีกวาจังหวัดนั้นใน 10 ป 

ท่ีผานมาเกิดภัยอะไรบาง ในรูปสถิติจากภัยตาง ๆ เชน รอยเลื่อน อัคคีภัย น้ําทวม ภัยแลง 

สภาพภูมิศาสตรของพ้ืนที่มาใชประกอบ บางจังหวัดไมใหญแตประชากรมาก มีภูมิภาค

เปนภูเขา น้ําหลาก  

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยบางครั้งรอไมได งานเก่ียวกับความเปนความตาย

ของมนุษย ควรมีหนวยงานคอยกํากับติดตามอยูในอําเภอ แตหากอําเภอและทองถ่ิน

เขาใจกฎหมายและทําตามกฎหมาย ปภ.อําเภอก็ไมจําเปนตองมี 

- ขอจํากัด  ยังขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะงานที่ประจําอยูในอําเภอ  

 หากเปนหนวยปฏิบัติการจะทําใหงบประมาณและคนไมเพียงพอ ในขณะท่ีเคร่ืองมือ 

อยูที่ทองถ่ินแลว 

 แหลงขอมูลไมมีในระดับอําเภอ แหลงติดตามยังขาดคนติดตามเฉพาะเร่ืองอยางตอเน่ือง 

ฐานขอมูลดานการจัดการภัย (จุดเส่ียงภัย จุดปลอดภัย แผนการจัดการตาง ๆ แผน

ระดับทองที ่ทองถ่ิน) ไมมีใครติดตาม ซึ่งกรมใชวิธีทําแผน CD มาใหเปนฐานขอมูลใหกรอก 

 หากมีเพียงพนักงานราชการมาอยูที่อําเภอ ไมอาจเปนเลขาฯ ใหกับนายอําเภอได  

และมีผลในทางนิติกรรมที่จะเปนเลขานุการ ก.ช.ภ.อ. เชน ตองเซ็นเอกสาร 

- ความเปน 

ไปได 

ควรมี ปภ.อําเภอ 

 เลขาฯ ของนายอําเภอท้ังปลัดปองกัน ปลัดฝายความมั่นคง ตางก็มีภารกิจของตนเอง 

เชน ยาเสพติด การพัฒนาเศรษฐกิจในทองท่ี ฉะน้ันงานของ ปภ.จึงเสมือนเปนงานฝาก 

ที่เอาไวทาย ๆ ก็ได ดังนั้น จําเปนตองมี ปภ.อําเภอเพื่อเปนเลขาฯ นายอําเภอ ซึ่งเปน

กลไกตามกฎหมายอยูแลว โดยไมจําเปนตองแกกฎหมาย 2550 

 อําเภอมีศักยภาพในการขับเคลื่อน มีคนที่เปนเลขาฯ ก.ช.ภ.อ. เปนของ ปภ. โดยตรง  

ที่รูเร่ืองระเบียบ กฎหมาย และชวยตามงานใหนายอําเภอระดับทองถ่ิน ตามงานกับ 

อบต. เทศบาลตาง ๆ แทนที่จะฝากไวกับปลัดอําเภอ 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

 นายอําเภอยังขาดคนขับเคล่ือนงานในมิติดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ควรมีหนวยงานเล็ก ๆ เพื่อใหการสนับสนุนนายอําเภอในดานน้ี 

 การใชอํานาจ เชน การเซ็นหนังสือ ควรเปนสวนภูมิภาคจะมีความสมบูรณกวา 

สวนราชการที่ไมเปนทางการ เหมือนกรณีทองถ่ินอําเภอท่ียังดีกวา ปภ.สาขา  

เพราะนายอําเภอมีคนคอยติดตามงาน เสนอแนะเร่ืองตาง ๆ 

 นายอําเภอจะใหความเช่ือถือมากกวา ปภ.สาขา เพราะอยูภายใตอําเภอ 

 ผูอํานวยการอําเภอมีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่ึงครอบจักรวาล ชวงปกติ 

นายอําเภอจึงไมไดทําอะไรหรือใครทําภารกิจนี้ หากมี ปภ.อําเภอ มีภารกิจที่ตองทํา 

และมีความรับผิดชอบพื้นที่ที่ชัดเจน 

 การติดตามประเมินผลเปนหนาท่ีของผูอํานวยการอําเภอ แตยังไมมีใครทําหนาที่ตรงนี้ 

คือ ไมมีหนวยปฏิบัติท่ีจะรองรับ นายอําเภอจึงใหเปนหนาที่ของปลัด แตปลดัอําเภอ

ทําในหนาที่ของตนเองกอน แตหากมี ปภ.อําเภอ ก็จะทําหนาที่นี้โดยตรงจะทําใหเกิด

การปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากข้ึน สงผลถึงระดับทองถ่ิน 

ไมควร/ไมสามารถมี ปภ.อําเภอ 

 ปญหาใหญคือการแกไขพระราชบัญญัติท่ีตองเขาสภา และตองใชระยะเวลา แตหากเปน

สวนราชการประจําอําเภอ มีกฎหมายรองรับในแก ปรับปรุงการบริหารราชการ

แผนดิน เพราะกฎหมายมีหลายฉบับที่สามารถแกได 

 ถา พ.ร.บ. ปองกันฯ พ.ศ. 2550 มีการขับเคล่ือนในทางปฏิบัติไดจริงและอยางเขมแข็ง 

ปภ. ไมไดอยากมี ปภ.อําเภอ และระดับอําเภอทํางานเชิงรุกได ระดับทองถ่ินเองก็เขาใจ

กฎหมายฉบับน้ีไปใชประโยชนได 

 กรมควรแกระเบียบกฎหมายที่พรอมใหทองถ่ินปฏิบัติงานชวยเหลือประชาชนไดกอน 

 การมีระบบอําเภอจะยิ่งแบกภาระใหกับทองถ่ินในเร่ืองการประชุมสั่งงานใหแกทองถ่ิน 

โดยเฉพาะการมีเครื่องจักรพรอม แตไมมีคนใชเปน ในขณะท่ีทองถ่ินมีกําลังคนเหลาน้ี 

 ผลักดันการทํางานของทองถ่ินดีกวามี ปภ.อําเภอ เพราะมีความพรอมอยูแลว 

 การมี ปภ.อําเภอ อาจทําใหข้ันตอนลาชาเชนเดียวกับในกรณีท่ีตองรายงานสถานการณ

ทั้งระดับจังหวัดและอําเภอสําหรับทองถ่ินที่เปนเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

ซึ่งปจจุบันตองรายงานท้ังอําเภอและจังหวัด และบางอยาง ปภ.อําเภอ ตัดสินใจใหไมได 

 ทองถ่ินมีศักยภาพและมีความพรอม ไมจําเปนตองมี ปภ.อําเภอ 

 ปภ.จังหวัด มีคนไมเพียงพออยูแลว จึงไมควรมี ปภ.อําเภอ 

 อํานาจการตัดสินใจไมไดอยูท่ีอําเภอ สุดทายตองวนกลบัไปท่ีจังหวัด 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

 ไมจําเปนตองมี ปภ.อําเภอ แตใหภารกิจของ ปภ.จังหวัดไปใหทองถ่ินดําเนินการ โดยมี

งบประมาณ เคร่ืองจักร ให ดังเชนทองถ่ินที่มีศักยภาพพรอมทั้งคนและเครื่องจักร 

ก็สามารถดําเนินการแกปญหาภัยในพ้ืนที่เองได 

(2) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด 

- รูปแบบ N/A 

 

- ขอจํากัด N/A 

 

- ความเปน 

ไปได 

 ความนาเชื่อของ ปภ.จังหวัด ในภารกิจเฉพาะที่แตกตางจากหนวยงานอ่ืน โดยเฉพาะ

การประสานงาน ในฐานะเปนเลขาฯ คนหนึ่งที่รับผิดชอบดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยของผูวาฯ 

(3) การปรับปรุง ปภ. จังหวัด สาขา 

- รูปแบบ  ตองอยูภายใตนายอําเภอ เพราะการบริหารราชการแผนดินในสวนภูมิภาคมีเฉพาะ

จังหวัดและอําเภอ ที่เกิดปญหาในปจจุบันคือไมเช่ือม่ันในระบบภูมิภาคและสราง

อาณาจักรข้ึนมาใหม ดังเชน สาขาของสวนราชการตาง ๆ 

 มี ปภ.สาขา เพียงพอแลว แตพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน พัฒนาบุคลากรใหมี

ศักยภาพใหดีกวาในปจจุบัน เปนกําลังหลักและแกนหลักใหกับทองถ่ินในพ้ืนท่ี  

ไมจําเปนตองมี ปภ.อําเภอ 

- ขอจํากัด  หากสาขาจะทําภารกิจเอง ไมเพียงพอตอการขยายตัวของประชากร 

 อํานาจไมเทากับการอยูภายใตนายอําเภอโดยตรง แมจะถืออํานาจจาก ปภ.จังหวัด 

โดยมีผูวาฯ สั่งการก็ตาม อํานาจจะตางกัน โดยเฉพาะงานท่ีตองบูรณาการกับ

หนวยงานอ่ืน 

- ความเปน 

ไปได 

ขอดี/ขอเดนของการมี ปภ.สาขา 

 N/A 

ไม(ควร)มี ปภ.สาขา 

 ปภ.สาขา ลมเหลว กลับไปอยูที่ ปภ.จังหวัด เหมาะสมกวา 

(4) อื่น ๆ 

- สาธารณภัยใน

แตละพ้ืนท่ีและ

กระบวนการ

ทํางาน 

 จังหวัดภูเก็ตในชวงเปลี่ยนฤดูกาล มีสาธารณภัยเกิดข้ึนประจําทุกป 

 เวลาเกิดเหตุผูที่จะถึงพ้ืนที่ผูประสบภัยกอนคือ ผูใหญบาน ตอจากนั้นคือทองถ่ิน 
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 (ความคดิเห็นของผูประสบภัย) ตอความชวยเหลือยังไมถือวารวดเร็วนัก เพราะตองมี

กระบวนการทาํความเขาใจ ทําขอตกลงเก่ียวกับการคุมครอง ใชสถานท่ีทองถ่ิน

ดําเนินการโดยฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ิน นายกทองถ่ิน  

และกํานันผูใหญบานมาทําความเขาใจรวมกันเพ่ือหาขอตกลงรวม เพราะการใชชีวิตปกติ

ไมไดมีความสนใจเรื่องเหลาน้ีเทาใดนัก แตเม่ือประสบเหตุจึงตองเร่ิมกระบวนการ

เรียนรูทําความเขาใจใหม 

ขอเสนอแนะ 

 หากแตละหนวยงานยึดถือประชาชนเปนเปาหมาย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จะเปนภารกิจที่ไดรับความสําคัญจากหนวยงานตาง ๆ มาเปนอันดับหนึ่ง เพราะงานนี้

เกิดข้ึนไดเม่ือประชาชนไดรับความเดือดรอนไปแลว จึงจะตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ

ที่จังหวัด อําเภอ หรือทองถ่ิน 

 กรณีการฝกซอมผูประสบภัยทางทะเล ไมเคยมีการฝกซอม แตเมื่อเกิดเหตุกลับไป

ฝกซอมที่เดิมในที่เกิดเหตุ ความจริงตองฝกทั้งจังหวัดภูเก็ต ไมเฉพาะในจุดที่เกิดเหตุ 

เชน จุดที่เรือจม เพราะมีทาเรือทั้งเกาะภูเก็ต มีงบประมาณแตไมไดใชฝกซอม ทองถ่ิน

ไปฝกไดเฉพาะในโรงเรียน 

 อยากใหมีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือใหเกิดเวทีความรวมมือ 

- ศูนย ปภ.เขต  การใชเคร่ืองจักรของศูนย ปภ.เขตตองใหผูวาฯ ส่ังการ ใหเคร่ืองจักร แตไมมีบุคลากร 

ทองถ่ินตองดูแลรักษาเอง แตปรากฏเคร่ืองจักรไมไดมาตรฐานกลายเปนภาระของทองถ่ิน 

- งานดาน 

สาธารณภัย 

ในระดับอําเภอ 

 ในภาวะปกติ เม่ือมีภัย ปลัดอําเภอจึงจะทํางานดังกลาว 

 ปญหาความเขาใจของระดับหัวหนาสํานักงาน โดยเฉพาะในระดับอําเภอที่เปน 

ศูนยบัญชาการเหตุการณที่มองวาไมใชภารกิจของกรมนั้น ๆ 

 งาน “ลดความเสี่ยง” เปนงานที่จะตองทําประจําทั้งป เปนงานสงเสริม แตถามุมมอง

ของขาราชการคืองานสั่งการ เชน อบต. ตองมีแผน อบรม ซอมแผนอยางนอยปละ

เทาไร โดยมีนายอําเภอสั่งการในขอปฏิบัติตาง ๆ ที่ควรจะทําในขณะกอนเกิดภัย  

การสรางทีมเผชิญเหตุในหมูบานตัวเอง การชวยชีวิตเบื้องตน คณะกรรมการของชุมชน 

เคร่ืองไมเคร่ืองมือที่ทองถ่ินควรมี โดยนายอําเภอส่ังการ ไมใชในฐานะผูบัญชาการ

เหตุการณ แตในฐานะผูอํานวยการอําเภอมีหนาที่ในการกํากับทองถิ่น เพื่อใหทองถ่ิน

เตรียมความพรอมกอนเกิดเหตุ ลดความเส่ียง ปองกัน แมจะมีคําสั่งท่ีตรงมาจากอธิบดีกรม 

ก็ตองอาศัยอํานาจนายอําเภอในการส่ังการเพื่อกระตุนทองถ่ิน 
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ขอเสนอแนะ 

 นายอําเภอเปนหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ แตไมจําเปนตองรูทุกเร่ือง แตตอง

สามารถกํากับดูแลบริหารบูรณาการไดในพื้นท่ี เพราะฉะน้ันงานท่ีเปนงานสําคัญตอ

ความเปนอยูและความปลอดภัยของพี่นองประชาชน สวนราชการสวนภูมิภาคจึงมี

ความจําเปนในการที่จะตองมีกลไกระดับอําเภอ เชน สึนามิ กลไกที่จะถายทอดมาจาก

ศูนยเตือนภัยพิบัติจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัด จังหวัดส่ังการตอไปท่ีอําเภอ คนท่ีจะ

ทํางานในระดับพ้ืนที่ตองมีกลไกรองรบัในระดับอําเภอเพ่ือเปนศูนยกลางในการส่ังการ 

บังคับบัญชา ประสานงาน สวนทองถ่ินจะเปนมือไมอีกเร่ืองหนึ่ง แตไมมีศูนยกลาง 

ที่เปนผูเช่ียวชาญในดานนั้น ๆ 

- งานดาน 

สาธารณภัย 

ในระดับทองถิ่น 

 วิธีการดําเนินการเวลาเกิดเหตุการณของแตละทองถิ่นตาง ๆ ข้ึนอยูกับศักยภาพของ

แตละทองถ่ิน บางทองถ่ินสามารถทํางานเชิงรุกไดเอง เชน ทํารายงานสถานการณ

โดยตรงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ โดยไมตองรอการสั่งการจากหนวยงานระดับบน 

หาชองทางที่สามารถชวยเหลือประชาชนไดโดยใชสรรพกําลังและงบประมาณของ

ทองถ่ินกอน หากเกินกําลังจึงจะขอความชวยเหลือจากระดับอําเภอและจังหวัด 

 เคร่ืองจักรมีพรอมที่จังหวัดภูเก็ต แตไมมีเจาหนาที่ ไมมีคนขับรถ ในขณะที่ทองถ่ิน 

มีกําลังเจาหนาที่เต็มที่ 

 การตรวจสอบเครื่องมือที่พรอมใชปฏิบัติงาน ณ ชวงเวลานั้น ๆ จะใชโทรศัพทติดตอ

ประสานงานกันระหวางทองถ่ิน 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดภูเก็ตมีงบประมาณตามกําลังและขอบเขตที่

สามารถชวยเหลือประชาชนได ภายใตระเบียบท่ีถูกตองในแตละภัย เพราะทองถ่ิน

โดยเฉพาะเทศบาลกับ อบต. มีความใกลชิดกับประชาชนตองเขาไปชวยกอน 

 ทองถ่ินกับทองที่จังหวัดภูเก็ตทํางานและชวยเหลือระหวางกันดวยดี สามารถประชุม

ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาใหความชวยเหลือแกประชาชน เนื่องจากเปนจังหวัดขนาดเล็ก

และทั่วถึงกันหมด 

 อปท. อยางวิชิต กะทู ปาตอง เชิญหนวยงานทองถ่ินอ่ืน ๆ มาเขารวมในการฝกซอม

แผนทั้งเร่ืองอัคคีภัย สึนามิ เชิญทองถ่ินใกลเคียงเขามารวม รวมถึงเครือขายอ่ืน ๆ  

ที่ไมใชทองถ่ินก็เขามารวมดวย 

 อปท. ทําเครือขายกับโรงเรียน ตองฝกหนีไฟ ที่มีอาคารโรงเรียนสูง ทั้งวิธีการ แผนอพยพ 

ใหกับครูเพ่ือพาเด็กหนีได 

 การติดตอประสานงานระดับผูปฎิบัติงานของทองถ่ิน ชวงเชาจะมีวิทยุเรียกขานกัน 
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ทุก อปท. เม่ือมีเหตุการณจะรูกันหมด และปจจุบันสังคมออนไลนที่วองไวข้ึน มีการสงภาพ

ถึงกัน หากที่ใดเกิดภัยขนาดหนัก ทองถ่ินอ่ืนก็จะไปชวยเสริมกันหรือมาสํารองไว 

 เรื่องอัคคีภัย ในจังหวัดภูเก็ต มีอาคารสูง คอนโดมิเนียมเกิดข้ึนจํานวนมาก ทองถ่ินยังไมมี

รถกระเชาหรือรถที่จะรองรับเหตุในอาคารสูงได แตยังมีระเบียบของกระทรวงแรงงาน

ที่บังคับสถานประกอบการตองมีการฝกการดับเพลิงข้ันตน ความปลอดภัยดานชีวอนามัย

มาบังคับใช สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตจึงมีความพรอมในการดูแลทรัพยสิน

ของตนเอง และทองถ่ินก็เขาไปชวยใหการฝกอบรม 

 การประชุมเร่ืองเดียวกันท้ังในระดับจังหวัดและอําเภอ สงผลตอการเสียเวลาการบริหารงาน

ของทองถ่ิน 

 เมื่อเกิดเหตุในพ้ืนที่ เชน กําแพงในพื้นที่เนื่องจากดินโคลนถลมทับบานเรือนประชาชน 

5 หลังคาเรือน เจาหนาท่ีกองชางและฝายปองกันของทองถ่ินจะเขาไปดูในพ้ืนท่ีและ 

ใหความชวยเหลือตามข้ันตอน สั่งอพยพ จัดหาที่อยูอาศัยในเบ้ืองตน และนัดประชุม

รับเร่ืองในเบื้องตน แตจะมีปญหาเร่ืองหลักเกณฑท่ียังไมเปนศูนยผูประสบภัย ในขณะท่ี

ผูประสบภัยใหไปรองท่ีศูนยดํารงธรรมเพ่ือแกปญหาไดตรงชุดและชวยเหลือ

ผูประสบภัยไดรวดเร็วย่ิงข้ึน เพราะทองถ่ินหรือผูประกอบการท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ียังมี

เรื่องขอกฎหมายท่ีติดขัดไมอาจดําเนินการไดอยางรวดเร็ว เปนการแกปญหาระหวาง ปภ. 

ศูนยดํารงธรรม และทองถ่ิน เหตุการณน้ีมีขอพิพาทซึ่งทําใหทองถ่ินถูกจํากัดดวย 

ขอกฎหมายของ สตง. เนื่องจากกําแพงคนละฝงมีเจาของตางกันอีกท้ังไมไดมาตรฐาน

สงผลใหเกิดขอพิพาท ทองถ่ินจึงทําไดเพียงดําเนินการเก็บกู ท่ีพักอาศัย โดยไมขัด

ระเบียบของ สตง. การชดเชยเยียวยาเพราะขอพิพาทตองรองเรียนตอศูนยดํารงธรรม 

ถาเปนภัยโดยตรง ทองถ่ินสามารถดําเนินการไดเอง 

 การลดความเส่ียงในเชิงโครงสราง จังหวัดภูเก็ตมีปญหาในเร่ืองน้ําทวม ทุก อปท. 

โดยเฉพาะเขตรอยตอ ตองใชอํานาจของผูวาฯ มีงบประมาณลงมาที่กรมโยธาธิการฯ 

แตน้ําก็ยังทวมอยู 

 เทศบาลนครภูเก็ต มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 12 ตร.กม. 2 ตําบล ประชากร 70,000 กวาคน 

ไมรวมประชากรแฝง สถานีดับเพลิง 2 สถานี กําลังพลมีปญหาทั้ง 2 สถานีรวมทั้ง

เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่สื่อสาร ประมาณ 53 คน สวนสถานียอยจัดกําลังไดเต็มที่

วันละ 3 คน คนขับรถคนเดียวรับผิดชอบ 24 ชั่วโมง มีลูกทีมประมาณ 3 คน ผลัดหนึ่ง

ไมเกิน 4 คน อัตรากําลังพลที่มีอยูสวนใหญเปนพนักงานจางของรัฐ ไมมีสวัสดิการ

เหมือนขาราชการ ลูกจางประจํา เพราะระบบการเขามาของพนักงานดับเพลิงของ 
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อปท. ทุกแหง เปนพนักงานจาง ขาราชการมีจํานวนนอย แหงละ 1-2 คน ไมมีคาเส่ียงภัย 

แมแตพนักงานขับรถตองอาศัยพนักงานจางมารบัผิดชอบ พนักงานขับรถคนหนึ่ง 

ตองดูแลรถอยางนอย 3 คัน เคร่ืองมือเคร่ืองใชไมมีปญหาสามารถจัดหาไดตลอด 

ติดขัดเพียงกําลังพลท่ีจะมารับผดิชอบ พนักงานจางไมสามารถบรรจุเปนลูกจางประจําได 

เปนปญหาตั้งแตยกเลิกระบบลูกจางประจํา ทําใหหนวยงานขาดแคลนบุคลากร 

เปดรับพนักงานขับรถ 8-10 อัตรา แตไมมีคนมาสมัคร ตองแกที่สวนกลางเก่ียวกับ

พนักงานดับเพลงิของทองถ่ิน 

 เทศบาลนครภูเก็ต ทางดานสาธารณภัยจะประสานงานกับทางจังหวัดโดยตรงไมตองผาน

อําเภอตามกฎหมายทองถ่ิน แตชวงหลังในเรื่องการรายงานเหตุดวนตองแจงอําเภอ 

ในขณะที่แจงจังหวัดแลว ทําใหเกิดคําถามวาระดับเทศบาลนครกับเทศบาลเมืองทาํไม

ตองผานอําเภอ เพราะแนวทางปฏิบัติ เทศบาลนครกับเทศบาลเมืองอยูภายใต 

การกํากับดูแลของจังหวัดไมตองผานระดับอําเภอ ทําใหขั้นตอนลาชาและยุงยาก  

มีการส่ังการหลายข้ันตอน 

 เทศบาลเมืองปาตอง มีฝายปองกันประมาณ 60 กวาคน จะแบงเปน 2 ชุด อยู 24 ชั่วโมง 

เมื่อเกิดเหตุไมถึงกับสึนามิ เชน น้ําทวม มีเครื่องไมเคร่ืองมือ มีรถ มีเจาหนาท่ี 

ครบถวนใหพรอมชวยเหลือ ขาดเพียงฝายดับเพลิงพวกรถกระเชากรณีตึกสูง  

เทศบาลเมืองปาตองมีรถดับเพลิงประมาณ 10-11 คัน 

 ปญหาเร่ืองคาครองชีพของจังหวัดภูเก็ต เชน เทศบาลเมืองปาตอง ขาราชการตําแหนงวาง

จํานวนมาก และที่มีอยูบางคนอยูไมนาน ติดขัดเรื่องคาครองชีพคอนขางสูง คาเชาบาน

มีระเบียบขอจํากัด ทําใหทองถ่ินบางแหงมีอัตรากําลังวางจํานวนมากแตไมคอยมีคนมา 

นอกเหนือจากคนในพ้ืนที่หรือมีกิจการอยูในพื้นที่ 

 งานลดความเส่ียง ของเทศบาลเมืองปาตองของฝายปองกันมีแผนอยูแลว กรณีสึนามิ 

ทุกวันพุธจะพาเจาหนาที่ไปเคารพธงชาติที่หอเตือนภัย 3 จุด และใหเจาหนาที่อัดเสียง

มาดวยเพ่ือสงไลนกลุมและสงไปท่ี ปภ. เพ่ือยืนยันวาเสียงดังไดยิน แตที่คาดไมถึงคือ

ฝนตกหนัก มีระบบของ NECTEC เขามาให ที่ผานมาจะไมรู แตปจจุบันสามารถ

ประมาณการได ถา 70-80 เปอรเซ็นตในแตละจุดใหเตรียมระวัง เมื่อฝนหยุด น้ําจาก

ภูเขาจะทะลักลงมาสามารถคํานวณ 

 เทศบาลเมืองปาตองมีเจาหนาท่ีจราจร 24 ชั่วโมง มีท้ังสายตรวจและจราจร การทองเท่ียว

มีไลฟการด เดิม อบจ. จัดจาง แตมีปญหาเร่ืองงบประมาณ ทางเทศบาลตั้งงบประมาณ

จัดตั้งไลฟการดชวยเหลือนักทองเท่ียวเวลามีปญหาเรื่องคล่ืนลมแรง รองน้ํา ไลฟการด

จะชวยปฐมพยาบาลเบ้ืองตน มีการเตรียมไวพรอมหมดเพราะเจอปญหาเหลานี้มามาก 
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เปนบทเรียนเพ่ือแกไข เหลือเร่ืองทองถนน เชนกรณีรถบัสตกเขาบอยคร้ัง มีประชุมกับ

ทางจังหวัดและผูบังคับการตํารวจ วาตั้งแต 4 โมงเย็น ถึง 5 ทุมคร่ึง หามข้ึนลงเขาปาตอง 

หลังจากนั้นไมมีเหตุน้ีเกิดข้ึนมีเพียงรถเล็กรถธรรมดาที่ยังประสบเหตุอยู 

ขอเสนอแนะ 

 กรณนีายกทองถ่ินหากมีความเขาใจในเร่ืองการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ก็จะสรางการปองกันข้ึน แตหากไมมีความเขาใจจะไมสรางระบบดังกลาว 

 ผูบริหารทองถ่ินบางแหงไมรูเร่ืองเก่ียวกับการบัญชาการเหตุการณ เพราะวาสถาบัน 

ที่ใหการอบรมและใหความรูอยางสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย สวนใหญผูบริหารทองถ่ินไมเขารวมอบรม โดยเฉพาะหลักสูตร

ผูอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรใหผูบริหารทองถ่ินเขาหลักสูตรน้ี 

 ความหลากหลายของปองกันในจังหวัดภูเก็ต แหลงท่ีมาตางกัน สายครูฝก สายวิชาการ 

สายมูลนิธิ แตละสายจะมาแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้น หากกรมอยากใหทองถ่ินมีหลักสูตร

วิชาการประเภทตาง ๆ เทคนิควิชาการตาง ๆ ใชไมไดจริง และการเปดหลักสูตรข้ึนมา

ซึ่งมีคาหลักสูตรที่แพงข้ึน ตองการใหทองถ่ินมีศักยภาพจริงหรือไม และกรมเคยคิดหรือไม

วานักดับเพลิงตองมีที่เรียนรู เพราะการเชิญประชุมนํานักวิชาการมาบรรยาย ไมสามารถ

ทําใหเห็นในเชงิปฏิบัติการได 

- กฎหมาย 

ระเบียบตาง ๆ 

 การปรึกษาขอกฎหมายตาง ๆ ในระดับพ้ืนที่ของทองถ่ิน แตละหนวยงานกลับไมสามารถ

ตอบคําถามไดตรงกัน ตองเปน สตง. สวนกลางเพียงอยางเดียว ในขณะที่ทองถ่ิน

อําเภอที่มีหนาที่ใหคําปรึกษาทางดานกฎระเบียบตาง ๆ สามารถชวยไดระดับหนึ่ง 

ตองแกปญหาท่ีระดับกรม 

 กรณไีฟไหมทั้งหลัง ไมสามารถชวยประชาชนได เพราะตามกฎระเบียบไมถือเปน 

สาธารณภัย ทองถิ่นไมสามารถชวยได ระเบียบจึงมีปญหา 

 ปญหาชุดดับเพลิง ชุดละประมาณ 30,000-40,000 บาท แตขอบังคับทองถ่ินซ้ือไมได 

 เดิมเคยมี พ.ร.บ.ปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มาตรา 8 มีนายตรวจอัคคีภัย 

แตละทองถ่ินจะตองจัดทําคําส่ังแตงตั้งนายตรวจอัคคีภัยและใหอํานาจหนาที่เปนของ

ผูบริหารทองถ่ินตรวจสถานประกอบการ อาคารสูง อาคารที่มีความเส่ียงในเร่ืองของ

อัคคีภัย แตปจจุบันอํานาจหนาที่ดังกลาวโดยเฉพาะในสวนของงานปองกันไมมีกฎหมาย

รองรับใหไปตรวจ หลังจากมี พ.ร.บ.ปภ. 2550 ออกมา ยังไมมีกฎหมายลูก แตมี

หนังสือส่ังการฉบับหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2558-2559 ออกมาจากกรมโยธาธิการฯ สั่งการให

ทุก อปท. ใหไปตรวจสถานประกอบการตามกฎหมาย แตหนังสือส่ังการยังไมมาถึง
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ทองถ่ิน หนวยงานที่เก่ียวของในระดับจังหวัดไมสามารถใหคําตอบไดวาสามารถ

ขับเคลื่อนตามหนังสือสั่งการนี้ไดอยางไร 

 แมไมสามารถปฏิบัติงานตามหนังสือส่ังการของกรมโยธาธิการฯ ได แตมีทีมวิทยากร 

ทีมฝกอบรมของทองถ่ินใหกับสถานประกอบการ แตอํานาจหนาที่บังคับใชจะใหปฏิบัติ

ตามกฎหมายไมสามารถทําได ในอดีตจะตรวจทุกเดือน เจาหนาที่จะคุนเคยกับสถานที่ 

เวลาเกิดเหตุจะรูจักหัวหนาหนวย หัวหนาผูควบคุมพื้นที่ดูแลอาคาร งายตอการทํางาน 

 ระเบียบตาง ๆ ที่ใชปฏิบัติงานในระดับทองถ่ินมีความเส่ียงที่สงผลตอการตรวจสอบ

ของ สตง. และตองคืนเงิน ทําใหทองถ่ินปฏิบัติงานลําบากข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

 กรมควรออกระเบียบใหสอดคลองพรอมใหทองถ่ินสามารถทํางานไดเต็มที่ เชน  

ชุดปฏิบัติการ เปนปญหาเร่ืองระเบียบไมใชสายปฏิบัติ สายปองกันของทองถ่ิน 

มีความพรอมถึงแมจะมีคนและงบประมาณนอยก็ตาม ควรทบทวนระเบียบของกรม 

 ควรนําบุคลากรที่มีความรูของกรมซ่ึงอยูตามวิทยาลัยตาง ๆ มาจัดอบรมและถายทอด

ความรู ออกระเบียบใหนักดับเพลิงที่อยูมานานแลวสามารถมีชุดดับเพลิงดี ๆ ได  

ซึ่งเม่ือทองถ่ินซ้ือแพงก็สงผลตอการตรวจสอบของ สตง. แมกระท่ังการเชิญคนมา

บรรยายใหความรู กําหนดไวใหไดเพียง 600 บาท 

- แผน/ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน 

 มีการจัดทําแผนงบประมาณไวทุกปในการฝกซอมภัยสึนามิ เพ่ือเปนการกระตุน  

ไมเพียงการฝกว่ิงหนีอยางเดียวโดยการหาคนมารวมไมไดประโยชน แตยังเปล่ียนวิธี 

เชน เชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรู บรรยายใหกับชาวบาน เด็ก รานคา โรงแรม วิธีการ

หลบหนีตาง ๆ 

 ขอมูลเคร่ืองไมเคร่ืองมือของทองถ่ินสวนใหญปรากฏอยูในแผนที่ปรับเปนประจําทุกป 

 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.  

ในจังหวัดภูเก็ต มีรูปแบบที่กรม ปภ. ดําเนินการให ขอมลูอยูในพ้ืนที่อยูแลว แตละทองถ่ิน

ไปดําเนินการและสามารถหยิบมาทํางานไดจริงมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับบรบิท 

แตละทองถ่ินวาผูบริหารมีความสนใจ เขาใจแผนหรือไม 

 ไมอาจเรียกผูบริหารมาประชุมทําความเขาใจแผนรวมกันได เปนหนาที่ของปลัดทองถ่ิน

แตละแหง อาจใชอํานาจผูวาฯ ในการส่ังการไปยังปลัดทองถ่ินทุกแหงใหความสนใจ

เร่ืองการจัดทําแผน 

 ที่ผานมาทําแตงานปองกันอยางเดียว ในขณะที่การหาขอมูลทุกหนวยงานในการจัดทําแผน 

ไมมีการส่ังการในหนังสือ เปนการรับทราบ บางทองถ่ินทํา บางทองถ่ินก็ไมไดให

ความสําคญัในการจัดทําแผน โดยเฉพาะแผนความเส่ียงแตละภัย 
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 แตละทองถ่ินไมไดมีแผนแมบทท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเคยทํา

แผนปฏิบัติการให ยังไมไดมาที่ทองถ่ินวาภัยแตละประเภทควรออกมาในรปูแบบใด 

 ในอดีตมีรูปแบบแผนปองกันอัคคีภัย แผนปองกันน้ําทวม สามารถไปทําตามรูปแบบที่

กําหนดไวได แตปจจุบันแผนมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทองถ่ินจึงตองดําเนินการ

ไปตามความรูความสามารถของหัวหนาปองกัน 

 เมื่อเวลาเกิดเหตุ มักไมมีแผน อยางกรณีอัคคีภัย ทุกหนวยงานตองการใหไฟสงบลง

เทานั้น เมื่อมีแผนปฏิบัติการออกมา รูปแบบบัญชาการเหตุการณ ระบบการทํางานดีข้ึน 

เม่ือมีเหตุเกิดข้ึนในจังหวัดภูเก็ต ระดับทองถ่ินจะมีการพูดคยุกัน และไปชวยกัน 

โดยไมตองรอการส่ังการจากผูบังคับบัญชา เพราะมีการคุยในระดับหนวยงานอยูแลว 

แตละทองถ่ินรับผดิชอบกันเอง เม่ือมีคาใชจายตาง ๆ เกิดข้ึน เชน คาน้ํามัน 

- อปพร.   อปพร. เปนหนึ่งในกิจกรรมการลดความเสี่ยงหรือการสรางความเขมแข็ง ตามกฎหมาย 

ของ ปภ. ใหทองถ่ินมี อปพร. และใหกระทรวงมหาดไทยไปออกระเบียบวาดวย อปพร. 

และเปนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยวาแตละทองถ่ินตองมี 2 เปอรเซ็นต แตอบรม

โดยใครก็ไดมีวิชาชีพไมเฉพาะ ปภ. 

 การเตรียมความพรอมของ อปพร. ตาม พ.ร.บ. ปองกันฯ พ.ศ. 2550 และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยใหมี อปพร. ประจํา อบต. หากนายก อบต. ทานใดไมเขาใจก็จะไมมี 

อปพร. เต็มพื้นที่ เชน ไมมีการเตรียมเรือ ไมรูวิธีการแจกขาวสาร พยายามแกไข 

ดวยการอบรม แตก็มีการเปลี่ยนผูบริหารตามกลไกทางการเมือง 

 ภารกิจของ อปพร. คือ เปนกําลังเสริมใหหนวยงานเจาหนาท่ีของรัฐ และเปนกําลังสําคัญ 

เชน เทศบาลนครภูเก็ตใชกําลัง อปพร. เปนหลักในการชวยเหลือหนวยงานของรัฐ

เกือบทุกอยาง ไมวาจะเปนสาธารณภัย ดูแลความปลอดภัย กิจกรรมตาง ๆ จะใช อปพร. 

ในการขับเคล่ือนชวยเหลือหนวยงาน แตระดับ ปภ.จังหวัดไมคอยเขามาดูแลในเร่ืองน้ี 

และไมมีการติดตามความคืบหนา เทศบาลนครภูเก็ตมีงบประมาณในการดูแล 

เร่ืองเหลานี้ (ปละ 2-3 ลานบาท) 

 อปพร. อยูในความดูแลรับผิดชอบของทองถ่ิน ในปจจุบันในระดับจังหวัดภูเก็ตไมคบืหนา 

 7 วันอันตราย แตเดิมมีเพียง อปพร. แตปท่ีผานมามีแขวงการทาง กรมทางหลวง 

กรมการขนสงทางบกมารวมดวย 

 ขาดการประชุมประสานงานกับทองถ่ิน ในการเตรียมมาตรการ ปรึกษาหารือ ประชุม 

ทั้งท่ีมีบุคลากรตามโครงสราง ประธานอําเภอ ประธานจังหวัด แตไมไดเรียกประชุม 

ไมมีการดําเนินการใด ๆ ในสวนของ อปพร. ในกรณีจังหวัดขนาดเล็ก แตยังขาด 

การประสานงานกับพ้ืนที่ในกิจกรรมตาง ๆ 
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ประเด็น ความคิดเห็น 

- ขอเสนอ

เพ่ิมเติม 

 การบริหารราชการแผนดินมีปญหาในเชิงโครงสรางเพราะแบงเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และสวนทองถ่ิน จังหวัดและอําเภอเปนสวนภูมิภาค ในจังหวัดที่ผูวาฯ ดูแลอยู 

เปนสวนภูมิภาค 33 สวนราชการ แตสวนราชการท่ีเหลือเปนสวนกลาง ไมไดอยู

ภายใตบังคบับัญชาของผูวาฯ ฉะน้ัน การบริหารราชการในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา เชน  

กรมเจาทา กรมทางหลวง กรมปาไม กรมอุทยานฯ ควรใหความสาํคัญกับการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค สําหรับการกระจายไปสูทองถ่ินเมื่อไรนั้นควรจัดระบบวาดวย 

การบริหารอํานาจใหเสร็จกอน หมายความวา ใหภูมิภาคมีอํานาจคือผูวาราชการ

จังหวัด (หมายถึงระบบ) ผูวาฯ มีอํานาจในเชิงพ้ืนที ่(Area-based) ท้ังหมด จึงจะสามารถ

บริหารจัดการแกไขปญหาได 

 การบริหารราชการควรใหความสําคัญกับการบริหารราชการสวนภูมิภาคซ่ึงมีจังหวัด

และอําเภอ ดังที่เกิดปญหาจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 เชน กรมปาไม 

กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง แทนที่จะใช พ.ร.บ. ปาไมฉบับเดียว 

ตองแยกออกเปน 3 กรม 

 กรณคีวามเสียหายจากการระบาดของไขหวัดนก เพราะ ก.พ.ร. ถอน เกษตรอําเภอ 

ปศุสัตวอําเภอ กลับคืนไป สงผลตอการเกิดเหตุแลวไมมีเครือขายของราชการสวนภูมิภาค

มาดูแลประชาชน 

 การปฏิรูประบบราชการคือปญหาหลัก ที่ไมใหมีระดับอําเภอ 

 การแบงเกณฑภัยพิบัติ กรณีแบงตามสวนราชการท่ีเก่ียวของกับภัยพิบัติในแตละจังหวัด 

สวนราชการมีฐานะเทากัน แตตองพิจารณาสวนทองถ่ิน อบต. เทศบาล ดวย 

 ตัวอยาง จังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดเชียงใหมมีการสรางเครือขายปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยระหวางทองถ่ินทุกแหงมารวมกัน เปนเวทีในการแลกเปล่ียน ดูแล ฝกซอม 

อบรม จัดทําโครงการตาง ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บทท่ี 5 

บทวิเคราะหวาดวยระบบและกลไก 

การบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 
 

 

 ในเนื้อหาสวนนี้ เปนบทวิเคราะหวาดวยระบบและกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่  

ซึ่งวิเคราะหมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือและเอกสารที่เก่ียวของ รวมไปถึงขอมูลที่ ไดจากพื้นที่

กรณีศึกษา บทที่ 5 มีเนื้อหาประกอบไปดวย (1) นโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบกฎหมาย (2) แผนงาน โครงการ 

กิจกรรม (3) ระบบการอํานวยการ การสั่งการ การประสานงาน (4) การกํากับและติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและแผน (5) การจัดการทรัพยากรบุคคล (6) การสรางเครือขายความรวมมือ 

และ (7) กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

5.1 นโยบาย ยุทธศาสตร และกรอบกฎหมาย  

 

 ประเทศไทยถือวาเปนประเทศหนึ่งที่คุนชินกับการที่ภูมิประเทศเคยมีความไดเปรียบในมิติของ 

ความปลอดภัย กลาวคือจัดอยูในพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงสาธารณภัยในระดับต่ําถึงปานกลาง ในอดีตประเทศไทย 

มีพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542  

ที่ใชมาอยางยาวนานกอนการปฏิรูประบบราชการ และมีการจัดตั้ง “กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 

ในป พ.ศ. 2545 แตก็เพื่อตอบสนองตอภัยในรูปแบบเกามากกวาการมุงเนนภัยทางธรรมชาติขนาดใหญ

จนเปนสาธารณภัยในระดับท่ีเกินกวาความสามารถในการรับมือ หากแตภายหลังการเกิดคลื่นสึนามิใน 6 จังหวัด 

พื้นที่ชายฝงทะเลอันดามัน ความตระหนักและแนวคิดที่เปลี่ยนไปในเรื่องความเส่ียงของสาธารณภัยขนาดใหญ 

ทําใหประเทศไทยโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหนวยงานกลาง จึงทําการทบทวนและแกไข

พระราชบัญญัติดังกลาว และจัดทําพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที ่ใชเปน

กรอบทางกฎหมาย และเปนหลักในการกําหนดแนวนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในปจจุบัน 

ตามที่พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2550 กําหนดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ในการกําหนดกรอบนโยบายและจัดทํา

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติข้ึน โดยมีกรอบนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5 ดาน ดังนี้ 
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(1) พัฒนาและสงเสริมระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดผลกระทบใหมีประสิทธิภาพ 

โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนบรรทัดฐานในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยอยางย่ังยืน 

สอดคลองกับภูมิสังคม 

(2) พัฒนาและสงเสริมระบบเตรียมความพรอม ใหทุกภาคสวนในสังคมสามารถรับมือกับสาธารณภัย 

ที่เกิดข้ึนไดอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเพิ่มบทบาทของประชาชน หนวยงาน และ

องคกรที่เก่ียวของ 

(3) พัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ใหสามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ และมีเอกภาพ 

(4) พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะ ใหสามารถสนองตอบตอความตองการของผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว 

ทั่วถึง และเปนธรรม 

(5) พัฒนาระบบเชื่อมโยงหนวยงานเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ 

กรอบนโยบายนี้มีเปาหมายใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและรวมมือในระบบการบริหารจัดการสาธารณภัย  

มีความพรอมดานทรัพยากรทุก ๆ มิติ ผูประสบภัยไดรับความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพ และประชาชน 

มีจิตสํานึกดานความปลอดภัย โดยตั้งวัตถุประสงคในการใชกรอบนโยบายเปนกรอบและทิศทางใหกับทุกหนวยงาน

และทุกระดับในการจัดระบบการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถในงานดานสาธารณภัย และนํา

แผนปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2548 มาเปนพื้นฐานในการพัฒนาแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ พ.ศ. 2553–2557 และหลังจากการเกิดมหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 ไดมีการถอดบทเรียนรวมกันระหวาง

หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือระบุชองวางในการดําเนินงานดานสาธารณภัยมากมาย อันเปนท่ีมาของ

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 รวมทั้งแผนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของที่สําคัญ

ตอการขับเคล่ือนนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 11 และยุทธศาสตรเตรียมความพรอมแหงชาติ 

 

5.1.1 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร พ.ศ. 2558  

ภายหลังการสิ ้นสุดลงของกรอบนโยบายและยุทธศาสตรดานสาธารณภัย พ.ศ. 2553–2557 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหนวยงานกลางในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 

ไดดําเนินการจัดทํากรอบนโยบายและแผนใหม เพื่อใชในป พ.ศ. 2558 ตอไป ทั้งนี้ กระบวนการในการพัฒนา

กรอบนโยบายและแผนในคร้ังนี้ ใชการประชุมปรึกษาหารือแบบมีสวนรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมี

คณะทํางานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทํารางกรอบนโยบายและแผนข้ึนตามแนวคิดสากล

ที่ใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประกอบกับการทบทวนการทํางานดานสาธารณภัยในประเทศ

ที่ผานมา และนํามาใหหนวยงานหลักตาง ๆ ที่มีบทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการ

สาธารณภัย รวมกันทบทวน ปรับแก เพิ่มเติม และสรุปเปนนโยบายหลักจนเกิดเปนแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ในที่สุด  
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นโยบายและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดรับการพัฒนาขึ้น

ไมใชจากการมีสวนรวมของหนวยงานที่มีความเก่ียวของในประเทศเพ่ือใหเกิดเอกภาพในการนําไปปฏิบัติ

เทานั้น หากแตกําหนดแนวทางใหสอดคลองกับกรอบการดําเนินงานสําคัญของโลกและภูมิภาคในการมุงเนน

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไดแก กรอบเซนได กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และพิธีสาร

เกียวโต (Kyoto Protocol) กรอบความตกลงอาเซียน AADMER และปฏิญญากรุงเทพวาดวยการลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติเอเชียและแปซิฟก (Bangkok Declaration on Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific) 

ซึ่งเปนการยกระดับใหนโยบายและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 สามารถเทียบเคียง

มาตรฐานสากล และยังประโยชนใหกับการเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะ

การใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมในระดับภูมิภาคและโลกตอไป 

สิ่งที่นาสนใจสําหรับนโยบายและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 คือ  

การไมกําหนดปที่สิ้นสุดของนโยบายและแผนดังกลาว หากแตใหอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดําเนินการติดตามประเมินผล 

และใหหนวยงานตาง ๆ รายงานผลการดําเนินงานในระยะตาง ๆ ประจําป และเมื่อยุทธศาสตรสิ้นสุดลงในระยะ 

4 ป และใหแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 นี้มีความยืดหยุนตอการปรับเปลี่ยน 

หากสถานการณตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป กระนั้นการปรับนโยบายและแผนในอนาคต ขึ้นอยูกับความสามารถ

ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานสาธารณภัยในประเทศไดในระยะที่เหมาะสม และมีการดําเนินการ

ที่รวดเร็วในการปรับแผนใหนําไปสูเปาหมายนโยบายดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในอนาคตได 

กรอบนโยบายที่ปรากฏในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ครอบคลุมแนวทาง

ยุทธศาสตร 4 ดาน คือ  

(1) ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย มุงเนนทางดานการสรางความสามารถ

และระบบการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในทุก ๆ ระดับ ดวยการปองกัน ลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม

ที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรางความเขมแข็งใหเปนชุมชนปลอดภัย และสงเสริมใหทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวม 

ในการจัดการ เพ่ือใหเกิดการรบัรูและปรบัตัวตอผลกระทบจากสาธารณภัย ไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(2) ยุทธศาสตรการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน มุงเนนการสรางมาตรฐานระบบการจัดการ 

สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินและการเผชิญเหตุ สนับสนุนการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินใหเกิดประสิทธิภาพ พรอมทั้งการบรรเทาทุกขและชวยเหลือ

สงเคราะหผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ 

(3) ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน มุงเนนความสามารถในการตอบสนอง 

ความตองการของผูประสบภัยไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม พื้นที่ประสบภัยไดรับการซอมสรางและฟนสภาพใหดี

และปลอดภัยกวาเดิม มีการปรับสภาพและระบบสังคมกลับสูสภาวะปกติที่ดีกวาเดิม โดยอาศัยปจจัย

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการฟนฟู  
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(4) ยุทธศาสตรการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

มุงเนนการสรางระบบที่มีมาตรฐานในการประสานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย กับเครือขายทั้งภายใน

และนอกประเทศ โดยเฉพาะการดําเนินการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมแกนานาประเทศ  

จะเห็นไดวา นโยบายดังกลาวไดผนวกใหการพัฒนาการปองกันลดผลกระทบ และการเตรียมพรอม  

ซึ่งเปนยุทธศาสตรตามแผนฯ ป พ.ศ. 2553–2557 ใหรวมอยูดวยกันในกรอบนโยบายแรกดานการลดความเส่ียง

จากสาธารณภัย เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงทั้งในมิติกระบวนงาน และมิติของความเปนสหวิทยาการที่ไดกลาวไว

ในขางตน กรอบนโยบายฯ ดังกลาว มีเปาหมายในการสราง “ระบบ” การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ที ่มีความพรอมตอการรับมือสถานการณ ดวยการบูรณาการทุกภาคสวนใหสามารถใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัยไดอยางรวดเร็วและสามารถฟนคืนกลับสูภาวะปกติไดโดยเร็ว โดยอาศัยการสรางสังคมการเรียนรู

เรื่องความเส่ียงจากสาธารณภัย และดํารงชีวิตดวยวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เปลี่ยนไปเพ่ือการพัฒนาสังคม

และทองถ่ินท่ียั่งยืน และกําหนดวัตถุประสงคของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ คอื 

(1) เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติใหแกหนวยงานทุกภาคสวน และทุกระดับในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการและเปนระบบ 

(2) เพ่ือประมวลแนวทางปฏิบัติการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีนานาประเทศยอมรับ และ

ประยุกตใชในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยที่สอดคลองกับบริบทของไทย และสามารถนําไปปรับใช

ในแผนปฏิบัติการระดับตาง ๆ 

(3) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ท้ังนี้ หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวาการวางกรอบนโยบายอยูภายใตพื้นฐานความรูความเขาใจ 

ในหลักการของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มุงเนนการลดความเสี่ยงมากขึ้น มีความสอดคลอง

กับกรอบเซนได ซ่ึงมุงเนนในการดําเนินงานดานสาธารณภัยในประเทศเปนไปตามมาตรฐานสากล  

 

5.1.2 ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนระดับชาติอื่นๆ 

การดําเนินงานดานสาธารณภัยมีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานในหลายมิติ ทั้งในเรื่องการพัฒนา 

การปองกันประเทศ รวมถึงความมั่นคง นอกจากกรอบนโยบายและยุทธศาสตรดานการจัดการสาธารณภัย

ดังที่ไดกลาวไปแลวในขางตน การประสานแผนเพ่ือใหมีการถายทอดไปสูการปฏิบัติในหลายหนวยงานยังมี

ความเชื่อมโยงกับแผนและยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ดวย อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555–2559) กําหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตาง ๆ เพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง

ที่สังคมไทยตองเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศดานตาง ๆ ใหเขมแข็ง ควบคูไปกับการใหความสําคัญกับ

การพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปล่ียนแปลง โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นี้ ไดเช่ือมโยง

ประเด็นการพัฒนาและภัยพิบัติ โดยกลาววา ภัยพิบัติเปนปจจัยท่ีสรางผลกระทบตอฐานการผลิตภาคเกษตร

ความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น ยุทธศาสตรหนึ่งที่สําคัญ
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ในแผนฉบับนี้ คือ “การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ บนพื้นฐานของ

การมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล รักษาและใชประโยชน การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศ 

ไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ควบคูไปกับการเตรียมความพรอม

รองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานส่ิงแวดลอม

และเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนในสังคมไทย” กลาวคือ ใหความสําคัญกับการบูรณาการประเด็นเรื่อง

การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติในภาคการพัฒนา โดยเฉพาะในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบบริหารจัดการ พรอมท้ังเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวของ

กับกรอบความตกลง และพันธกรณีระหวางประเทศ 

ภายใตนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558–2564 ซึ่งรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ 

ใชเปนกรอบทิศทางหลักในการรักษาผลประโยชนและความม่ันคงของชาติ ไดมีการมอบหมายใหสวนราชการ

รวมท้ังหนวยงานที่เก่ียวของนําไปเปนกรอบในการกําหนดยุทธศาสตร หรือแผนงานโครงการและงบประมาณ

ดําเนินการตามภารกิจใหสอดคลองกับนโยบายความมั่นคงของแหงชาติ ประกอบดวยนโยบาย 16 ประเด็น  

ซึ่งมีประเด็นนโยบายที่ 13 “การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ” 

ที่มีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนเจาภาพในการดําเนินงาน ไดใหความสําคัญกับการจัดการสาธารณภัย

เพ่ือรองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งดานการทหาร การกอการราย สาธารณภัย ภัยพิบัติขนาดใหญ และการบรรเทา

ฟนฟูหลงัภัยพิบัติ 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติซ่ึงเนนการบริหาร

วิกฤตการณเพ่ือรับมือภัยคุกคามหรือภาวะไมปกติ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยท่ีมนุษยสรางข้ึน ซึ่งสํานักงาน

สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดกําหนด “ยุทธศาสตรการเตรียมพรอม

แหงชาติ พ.ศ. 2557–2561” เพื่อพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมของประเทศและสามารถผนึกกําลัง

ทุกภาคสวน เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน ลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดข้ึน ประกอบดวยยุทธศาสตรสําคัญ 

5 ขอ คือ 1) การเตรียมพรอมของทุกภาคสวนใหพรอมเผชิญกับภาวะไมปกติ 2) การเสริมสรางภูมิคุมกันและ

ศักยภาพใหคน ชุมชน และสังคม 3) การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศ 4) การผนึกกําลังการดําเนินงาน

และบูรณาการแผนในทุกระดับ และ 5) การบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐบาล

ไดใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมในการจัดการสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากภัยดานสาธารณภัยและ

ภัยดานความมั่นคงใหไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผานมารัฐบาลไดกําหนดใหมีแผนเตรียมพรอม

แหงชาติเพื่อใชเปนแผนหลักของชาติในการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรและมาตรการในการปองกันและ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณฉุกเฉิน เพ่ือรองรับสถานการณอันเกิดจากการสูรบและภัยสงครามเปนสําคัญ 

เพ่ือใหสามารถรักษาความอยูรอดปลอดภัยของประชาชนในประเทศ รักษาความตอเนื่องในการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ และรักษาความสงบเรียบรอย รวมทั้งสนับสนุนการปองกันประเทศ  
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5.1.3 การถายทอดแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 มีการบรรจุแผนในการขับเคลื่อนแผน

ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวยแนวทางสําคัญ 6 ประการ ไดแก  

(1) การเสริมสรางและพัฒนาความเขาใจเก่ียวกับสาระสําคัญของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติเก่ียวกับนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

รวมถึงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน  

(2) การบูรณาการประสานการปฏิบัติแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติกับแผนอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง 

จัดใหมีการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกันทุกระดับ  

(3) การผลักดันใหมีงบประมาณเชิงบูรณาการดานการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของทุกหนวยงาน 

โดยการจัดประชุมหารือกับหนวยงานสวนกลาง เพ่ือกําหนดแนวทางวิธีการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับ

กระบวนการขับเคลื่อนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ทั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของหนวยงาน และการจัดสรรงบประมาณใหแกระดับพ้ืนที่  

(4) การกําหนดบทบาทหนวยงานและภาคีเครือขายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ไดแก รัฐบาล หนวยงานกลาง หนวยราชการสวนกลาง รัฐวิสาหกิจ จังหวัด 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัย และส่ือตาง ๆ โดยมี

แนวทางดําเนินการของแตละภาค  

(5) การติดตามและประเมินผล หนวยงานทั้งในสวนกลางและระดับพื้นที่มีสวนรวมในการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการประจําปทุกป รวมถึงการติดตามและประเมินผลในการนําแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ  

(6) การมุงเนนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ

ใหมีมาตรฐานมากข้ึน  

เมื่อพิจารณาการแปลงแผนงานและโครงการดานการจัดการสาธารณภัยไปสูการปฏิบัติ การขับเคล่ือน

แผนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

เปนกระบวนการที่แสดงใหเห็นวานโยบายที่ไดกอตัวข้ึนน้ันถูกนําไปสูรูปธรรมดวยกระบวนการหรือข้ันตอนใด 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ โดยระบุ

บทเฉพาะสําหรับการขับเคล่ือนไวในบทท่ี 8 ของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

ความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวาง นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ และ กิจกรรม โดยสุดทายแลว

ทุกสวนจะตองมีการเชื่อมโยงกันในเชิงยุทธศาสตรและตามกรอบนโยบายการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

ที่ไดระบุไวภายใตแผนดังกลาว  

จากกระบวนการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติที่ไดทบทวนไปขางตน จะเห็นไดถึงความเชื่อมโยง

ตั้งแตการวางกรอบนโยบายจนมาสูแผน แผนงาน โครงการ จนถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเพ่ือรองรับโครงการ 



- 347 - 

แตทวาในทางปฏิบัตินั้น แผนจะไมมีลักษณะเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น แตจะเปนการผสมผสานกัน

หลายลักษณะ ขึ้นอยูกับหนวยงานจะเลือกใชแบบใดเพ่ือความเหมาะสมกับการดําเนินงานในองคการเปนสําคัญ 

การแบงแผนตามระดับของกลไกในการจัดการภัยพิบัติตั้งแตระดับนโยบายไปสูระดับปฏิบัติการ โดยแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติจัดเปนแผนแมบท (Master Plan) ซ่ึงถือเปนกรอบการทํางานระดับชาติ 

นอกจากนี้ แผนระดับชาติยังหมายรวมถึง แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของหนวยงานระดับชาติ รองลงมา คือ 

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของหนวยงานที่เปนการปฏิบัติการรวมระดับภาค หรือจังหวัด สวนแผนในระดับปฏิบัติการ 

ไดแก แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของหนวยงานทองถิ่น อันไดแก แผนเผชิญเหตุ (Incident Response Plan) 

แผนการดําเนินการ (Action Plan) ข้ันตอนการปฏิบัติการมาตรฐาน หรือระเบียบการปฏิบัติมาตรฐาน (Standard 

Operating Procedure: SOP) เปนตน  

อีกมิติหนึ่งที่สามารถนํามาสะทอนความมุงมั่นในการขับเคลื่อนแผนงานของหนวยงานตาง ๆ ได

เปาหมายของการลดความเสี่ยงสาธารณภัยคือ การวางแผนปฏิบัติราชการและโครงการกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร

แบบมุงเปา โดยงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งเปนสวนสําคัญตอการขับเคลื่อนแผน

ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 แหลงที่มา

และวิธีงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทยมาจากงบประมาณ 2 สวนหลกั  

1) งบประมาณรายจายประจําป หมายถึง งบประมาณที่ใชสําหรับโครงการท่ีใชงบประมาณของ

จังหวัดและกลุมจังหวัด และโครงการที่ใชงบประมาณของหนวยงาน ท่ีดําเนินการในภูมิภาค และโครงการที่ใช

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน  

2) งบประมาณอ่ืน ๆ ไดแก งบกลางและเงินทดรองราชการ งบกลาง หมายถึง งบประมาณประเภทหนึ่ง

ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการใชจายงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

มาตรา 167 ซ่ึงวาดวยเร่ืองรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ไดกําหนดใหงบประมาณ

รายจายประจําปจะตองทําเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดดานรายรับ วัตถุประสงค แผนงาน โครงการ และมี

กิจกรรมรองรับในแตละรายจายงบประมาณ และไดกําหนดใหรายจายที่ไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแก

หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐไดโดยตรง ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง โดยตอง

แสดงเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดงบประมาณรายจายงบกลางดังกลาว สําหรับเงินทดรองราชการ 

หมายถึง งบประมาณที่ไดรับการเบิกจายเงินจากคลัง เพ่ือดําเนินงานบางรายการที่จําเปนตองมีเงินงบประมาณ

เพ่ือสํารองไวใชจาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เปนระเบียบที่มีการแกไขเพิ่มเติมและมีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่ 1 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2556 เปนตนไป โดยไดกําหนดใหสวนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินในการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในระหวางที่ยัง

ไมไดรบัเงินงบประมาณรายจาย เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉินไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
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5.2 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

 

5.2.1 แผนจากสวนกลางสูพ้ืนที่  

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานสวนกลาง 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553–2557 และ 2558 กําหนดใหกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเปนหนวยประสานงานและรวบรวมขอมูลและผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการปกติของหนวยงานตาง ๆ ในสวนที่เก่ียวของกับการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และแผนงานภาคบังคับ

ของหนวยงานจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อนํามาประมวลผลแลวสงขอมูลกลับไปยังหนวยงานตาง ๆ 

ใหปรับปรุงและพัฒนาแผนงานปกติ และแผนงานภาคบังคับในการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึนทุกป 

ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มีเปาหมายในการสรางการพัฒนาท่ีย่ังยืน

บนรากฐานของสังคมและชุมชนที่ปลอดภัย ทุกหนวยงานจากทุกภาคสวนควรเสนอขอตั้งงบประมาณประจําป

มาดําเนินการทุกปงบประมาณอยางตอเนื่อง ตามนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

ระบุใหสํานักงบประมาณจัดการงบประมาณใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย

ดังกลาว อยางไรก็ดี การขอใชงบประมาณเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวยังมีขอจํากัด เนื่องจากหนวยงานโดยสวนใหญ

ยังตองผูกพันการใชจายตามพันธกิจหลักโดยตรงมากกวาการนํามาใชในพันธกิจอ่ืน ๆ เชน เพื่อการลดความเส่ียง

จากภัยพิบัติตามแนวนโยบาย อีกท้ังยังมีขอจํากัดในการกําหนดกิจกรรม โครงการ และแผนงาน ซึ่งอาจทําให

เกิดความซํ้าซอนกับหนวยงานที่มีพันธกิจโดยตรงกับแผนงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติดังกลาว ทําให

การถายทอดแผนสวนกลางสูแผนปฏิบัติราชการยังไมมีความคืบหนามากนัก 

นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยไมเคยมีการเขียนเปนลายลักษณอักษร 

และไมเคยมีสถานะอยางเปนทางการในฐานะนโยบาย เพราะถูกกําหนดระบุใหเปนเพียง “กรอบและ

แนวนโยบาย” เทานั้น ทั้งในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553–2557 และ พ.ศ. 2558 

จึงทําใหสามารถกลาวไดวามีผลตอการกํากับนโยบายและยุทธศาสตร ตลอดจนแผนงานของหนวยงานอ่ืน ๆ 

ไดนอย และทําใหพันธกิจหลักหรือวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานตาง ๆ มีความสําคัญมากกวา

เปาหมายการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติรวมกัน การถายทอดแนวนโยบายจากสวนกลางผานกลไกเชิงยุทธศาสตร

ลงสูพื้นที่เพื่อการปฏิบัติใหสอดคลองกับความจําเปนและลักษณะพื้นที่จึงขึ้นอยูกับความสามารถและ

ความเขาใจของผูท่ีเก่ียวของ ทั้งในความสําคัญของประเด็นปญหาและการออกแบบกลยุทธและแผนโครงการ

ของจังหวัดวาสามารถนําวัตถุประสงคหลักในระดับชาติ ซึ่งคือการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติไปปรับใชได

มากนอยเพียงใด จึงไมนาแปลกใจหากการกําหนดทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ผานโครงการและกิจกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแทบจะเปนเร่ืองที่ถูกจัดลําดับความสําคัญ

ในอันดับรองหรืออันดับทาย ๆ ดวยซ้ําไป 
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กรอบนโยบายที่ไมไดมอบไวในฐานะนโยบาย และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

ที่มีรายละเอียดและการเขียนในรูปแบบของแผนปฏิบัติ (action plan) กลาวคือ ใหรายละเอียดขั้นตอน

ในการดําเนินการประหนึ่งเปนแผนที่ใชในการดําเนินการเมื่อคาดวาจะมคีวามเสี่ยงสาธารณภัยและสถานการณ

ที่ไมปกติเกิดข้ึน และเปนแผนที่จัดทําโดยหนวยงานกลางโดยไมไดมีการสื่อสารถายทอดสาระของแผนที่ทั่วถึง

มากนัก ประกอบกับความเขาใจของภาคสวนตาง ๆ ในเรื่องพื้นฐานแนวคิดความเส่ียงจากภัยพิบัติที่มีจํากัด

และยังกาวตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติฯ ดังกลาวไมทัน จึงดูเหมือนกับวาแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ถูกเขียนข้ึนมาใหเปนเอกสารรับรอง การมีอยูของแผนในการดําเนินการ

ตามกรอบนโยบายเทาน้ัน โดยไมสามารถสรางเปาหมายเชิงยุทธศาสตร เพื่อถายทอดไปสูการนําไปเปน

ประเด็นการวิเคราะหเพื ่อสรางยุทธศาสตรหรือกลยุทธของหนวยงานที่เกี่ยวของและภาคีเครือขายได 

เพราะขาดการระบุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและการกํากับแนวทางการออกแบบโครงการและกิจกรรม

ใหสามารถตอบสนองตอการขับเคลื่อนความกาวหนาของนโยบายได  

เชนเดียวกันกับการออกแบบนโยบาย ผูออกแบบการถายทอดนโยบายสูการจัดการเชิงยุทธศาสตร

ตองมีความเขาใจในความเปนเทคนิคของสหวิทยาการการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ และตองมีความสามารถ

ในการนําองคความรู ขอมูล และลักษณะการดําเนินงานของการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติมาผูกเชื่อมโยง

กับองคประกอบเชิงยุทธศาสตรที่จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และภายในที่เหมาะสม

ใหสามารถมีขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพของพ้ืนที่และหนวยงาน ตลอดจนขอมูลสมรรถนะองคกรและ

องคประกอบเชิงสถาบัน มิฉะนั้นหลายตอหลายคร้ัง ผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงตอการกําหนด

นโยบายและยุทธศาสตร ไมใชผูปฏิบัติงานที่มีความรูความเขาใจในความเส่ียงจากภัยพิบัติ ในขณะที่ผูที่มี

ประสบการณและเปนนักเทคนิคความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ก็ไมสามารถที่จะเขาใจรูปแบบความเชื่อมโยง

ในเชิงยุทธศาสตร พันธกิจ และทรัพยากรของหนวยงานในภาพรวมได 

ในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดปรับวิธีการเขียนแผนใหอยูในรูปของ

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรไปในตัว ไมใชการกําหนดยุทธศาสตรตามกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติเปนตัวตั้ง และมีการส่ือสารกรอบนโยบายและยุทธศาสตร รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงโครงการและ

กิจกรรมภายใตกลยุทธยอยตาง ๆ รวมกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถสรางความเขาใจ 

และความเชื่อมโยงระหวางพันธกิจของหนวยงานกับพันธกิจการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติได ประเด็นนี้

มีความสําคัญสูงมาก เพราะเปนจุดเชื่อมโยงท่ีชัดเจนและมีประสิทธิผลในการใหหนวยงานภาคีเครือขายหลัก

ทั้งหลายสามารถดึงเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติฯ ไปเปนกรอบนโยบายหรือประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงานน้ัน ๆ เพื่อที่จะ

สอดประสานการดําเนินการเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติกับการดําเนินพันธกิจหลักของหนวยงาน

ไปพรอมกัน หากแตการจะสรางความเชื่อมโยงใหเกิดขึ้นกับแผนทุกระดับไดนั้น ผูเขียนแผนตองมีความรู

ความเขาใจที่กลาวมาขางตน และจะตองสามารถขับเคลื่อนใหวัตถุประสงคไดรับการนําไปปฏิบัติ มีการจัดสรร

ทรัพยากรที่เหมาะสมของหนวยงานเอง ผานความรวมมือในการดําเนินงาน และการประเมินผลรวมกัน 
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แผนพัฒนาจังหวัด 

โดยพื้นฐานแลวแนวนโยบายดานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติจะมีลักษณะเปนแนวนโยบาย

ในเชิงพ้ืนที่ (area-based policy) ดังนั้น การบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนงานจึงจําเปนตองเกิดข้ึนในระดับ

พื้นที่ท่ีมีความเส่ียง ซ่ึงในทางปฏิบัติ กลไกสําคัญของการขับเคลื่อนงานดังกลาว จะไดแก กลไกภายใตราชการ

บริหารสวนภูมิภาค ที่เปนกลไกระดับพื้นที่และพึงสามารถจะบูรณาการการดําเนินงานรวมกันระหวาง

สวนราชการตาง ๆ ได แตจากขอมูลในระดับพ้ืนที่และขอมูลในเชิงงบประมาณก็ชี้ใหเห็นวา กลไกในระดับ

ภูมิภาคก็ประสบปญหาเชนเดียวกันกับระดับชาติ กลาวคือ กลไกในรูปของคณะกรรมการรวมระดับจังหวัด 

ก็มีลักษณะเปนกลไกในการปรึกษาหารือเชนเดียวกันกับระดับชาติ ซึ่งไมสามารถบูรณาการทรัพยากร

ทางการบริหารตาง ๆ เพื่อการดําเนินงานรวมกัน เนื่องจากงบประมาณสวนใหญที ่จัดสรรลงระดับพื้นที่ 

ยังคงเปนงบประมาณที่จัดสรรตามภารกิจ (function-based budgets) ที่ถูกกําหนดลงไปยังสํานักงาน

ระดับจังหวัดที่เปนตัวแทนของกรมสวนกลางในระดับพื้นท่ีที่มีการระบุกิจกรรม และรายการการใชจายไวแลว 

ยอมหมายความวา อํานาจการตัดสินใจในการกําหนดกิจกรรมและการใชจาย มิไดเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ 

มีเพียงงบประมาณที่อยูในอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือ “งบยุทธศาสตรจังหวัด” เทานั้นที่อํานาจ

การตัดสินใจจะอยูในระดับพื้นที่ แตอยางไรก็ตาม สัดสวนของงบประมาณที่จัดสรรในเชิงพ้ืนที่ (area-based 

budgets) ดังกลาวก็มีจํานวนที่นอย อีกท้ังยังเปนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและแกปญหาของจังหวัดโดยรวม 

จึงทําใหมีงบประมาณสาํหรับการขับเคล่ือนนโยบายดานการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติที่คอนขางนอย 

ดวยหลักของการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแลวนั้น หัวใจของการบริหารจัดการดานสาธารณภัย

คือหนวยงานในพื้นที่ที่ประสบภัย เพราะหนวยงานในพื้นที่เทานั้นที่มีขอมูล ความคุนเคย และประสบการณ

ตอสถานการณที่เปนความเสี่ยงที ่เกิดขึ้น ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจในการเตรียมพรอมชุมชน ประชาชน 

และระบบการจัดการเชิงพื้นที่ ใหสามารถเผชิญตอความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และสามารถจัดการผลกระทบ 

และความเสียหายที่เกิดขึ้น จนสามารถฟนคืนสูปกติไดโดยเร็ว การเปนหนวยงานในพื้นที่ยังมีความไดเปรียบ

ในมิติของกายภาพ กลาวคือ สามารถเคลื่อนยายทรัพยากร และมีความคุ นเคยตอสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

และสามารถตระหนักรูความเสี่ยงจากความผิดปกติไดโดยงายอีกดวย อีกทั้งหนวยงานระดับจังหวัดนั้น ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตามยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัดอยางเต็มที่ ซ่ึงนั่นหมายความถึง

การกํากับดูแลใหมีการถายทอดยุทธศาสตรชาติดานการลดความเสี่ยงสาธารณภัย ลงไปสูระดับอําเภอและ

ระดับทองถ่ิน โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการกํากับ

จากแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติ พ.ศ. 2558 ที่ระบุในบทที่ 8 เร่ืองของการกํากับติดตาม 

ผานการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนปฏิบัติการเฉพาะภัยของจังหวัด 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หากแตหลายตอหลายคร้ัง การจัดสรรงบประมาณของจังหวัดนั้น ไมไดคํานึงถึงการลดความเส่ียง

สาธารณภัยเปนเปาหมายหลัก หรือเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สวนหนึ่งเพราะการเกิด
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สาธารณภัยที่มีผลกระทบรุนแรงจนนาที่จะสามารถนํามาเปนหลักการสําคัญในการกําหนดใหมีแผนปฏิบัติ

ราชการแตละป ในทางกลับกันแลวนั้น สาธารณภัยที่เกิดข้ึนซ้ําซาก อาทิ อัคคีภัย และอุทกภัย กลับถูกมองวา

มีน้ําหนักเฉพาะในข้ันตอนของการเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูสถานการณ และมุงเนนการใหน้ําหนักการนําแผนปฏิบัติ

ไปที่การตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉิน และการใหความชวยเหลือประชาชนทั้งในขั้นตอนกระบวนงาน

การคนหาระงับเหตุ และการใหความชวยเหลือเยียวยา ซึ่งการรับรูและความเขาใจตองานดานการจัดการ

สาธารณภัยในมุมมองนี้นั้น จะสงผลอยางมากในการจัดสรรอัตรากําลัง ทรัพยากรเครื่องมือ ตลอดจนการจัดทํา

ขอมูลภาคีเครือขายในการปฏิบัติงานดานการลดความเสี่ยงสาธารณภัย ทําใหไมใชแตเพียงแผนระดับตาง ๆ 

ที ่ควรจะมีการถายทอดเปาประสงคการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยแบบบูรณาการเทานั้นที่ขาดหายไป 

การทําความเขาใจตอปญหาของปฏิบัติการในพื้นที่ตลอดจนการประสานงานการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

ก็จํากัดดวยการจัดวางใหอัตรากําลังที่มุงเนนแตในกระบวนงานดานการตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินเทานั้น 

ทําใหการปฏิบัติงานตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดสงตอไปยังระดับอําเภอ 

เปนเพียงการลอกแผนในระดับตาง ๆ สงเปนงานเอกสาร แยกตัวออกจากแผนการปฏิบัติราชการประจําป 

และแผนการใชงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และยังสงผลใหการชวยกํากับ สงเสริมแผนในระดับ

ทองถ่ินมีปญหาตามไปดวย ดังตัวอยางการวิเคราะหขอมูลแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายในตาราง 

 

 

“แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2553–2556 ประเมินสถานการณที่เปนความเสี่ยงของจังหวัด

ไว 2 ดาน คือ ดานสังคมและคุณภาพชีวิต อันเปนประเด็นในเรื่องของโรคติดตอ และในดานของทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนประเด็นปญหาเรื่องนํ้าตนทุนที ่ไมพอเพียงกอใหเกิดปญหาภัยแลง 

การเผาปาทําใหเกิดปญหาหมอกควันและมลพิษ และปญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นไมไดรับการแกไข

ไดทันเวลา โดยเฉพาะการกัดเซาะตล่ิงตามลําน้ําโขง และแหลงน้ําสําคัญของจังหวัด แตก็เปนประเด็นที่มี

การใหคาน้ําหนักไมมากนักในการระบุเปนประเด็นที่มีความสําคัญในการถูกดึงข้ึนเปนองคประกอบประเด็น

ยุทธศาสตร ทําใหยุทธศาสตรจังหวัดที่มุงเนนทางดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจึงไมไดเห็น

อยางชัดเจน แตสามารถระบุในระดับโครงการและกิจกรรมไดตามยุทธศาสตรหลักของจังหวัดที่มีจุดเนน

ที่ปญหาสาธารณะเรงดวนหรือการประเมินโอกาสในการพัฒนาของจังหวัดมากกวา 

ในยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2553–2556 1) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ พบวามีกลยุทธ

เกษตรเขมแข็ง ซึ่งมีโครงการดานอาหารปลอดภัยจากเชื้อโรคติดตอ และการทําการเกษตรปลอดภัย 

ซึ่งมุงเนนการประเมินความเสี่ยงสาธารณสุขและฤดูกาลและโรคพืช แตก็เพื่อวัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ

มากกวาดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และกลยุทธการพัฒนาระบบการจัดการแหลงน้ําและ

พื้นที่ลุมนํ้า ซึ่งเนนการขุดลอก ปรับปรุง ทํานุ บํารุงแหลงน้ําในเชิงโครงสราง รับผิดชอบโดยโครงการ

ชลประทานจังหวัด ท่ีทําการปกครองจังหวัด และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 2) ดานการพัฒนา

สังคม ภายใตกลยุทธสงเสริมงานดานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มุงเนนการจัดการ
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ในการควบคุมโรค โดยสาธารณสุขจังหวัด 3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการดําเนิน

โครงการในการอนุรักษปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ แมจะมีโครงการท่ีแสดงถึงความพยายาม

ปรับตัวสูความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โลกรอน และการแกปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปา โดยสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด รวมกันสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ตาม 

และ 4) ดานความมั่นคงและความสงบ ภายใตกลยุทธเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน ใหพบวามีการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครหนึ่งตําบล

หนึ่งหมูบาน หนึ่งทีมกูชีพกูภัย ในอําเภอเมืองเชียงราย เพียงโครงการเดียว ซึ่งท้ังหมดนี้แสดงใหเห็นวา 

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยสําหรับจังหวัดเชียงรายนั้น ไมไดมีลําดับความสําคัญในแผนพัฒนาจังหวัดเปน

ลาํดับแรก ๆ อยางแนนอน  

ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย ป พ.ศ. 2557–2560 มีความแตกตางจากยุทธศาสตรของจังหวัด

ในรอบปกอนหนา สวนหนึ่งนาจะเปนเพราะการเผชิญกับเหตุการณภัยแลงท่ีรุนแรงมากข้ึน และความถ่ี

ของการเกิดแผนดินไหวที่มีระดับความรุนแรงที่เพิ่มมากข้ึน ท้ังในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเอง และพ้ืนที่จังหวัด

ใกลเคียง หรือประเทศเมียนมารก็ตาม ถึงแมวาเม่ือตรวจสอบจากเอกสารการออกแบบกําหนดยุทธศาสตร

ของจังหวัดแลวจะไมพบวามีการระบุภัยแผนดินไหวเปนความเสี่ยงก็ตาม แตก็ใหพบวาจังหวัดระบุปญหา

ดานความเสี่ยงจากสาธารณภัยมากข้ึน ทั้งในมิติของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ อันนําไปสู

ปญหาภัยพิบัติ และความไมพรอมของความรูความเขาใจและขอมูลทางดานน้ีของประชาชน และในมิติ

ของภัยพิบัติเองในปญหาแหลงนํ้าตนทุนอันเปนภัยแลงและอุทกภัย ดินโคลนถลม และหมอกควันจากไฟปา 

ซึ่งการระบุความสําคัญของประเด็นเหลาน้ีในฐานะสาเหตแุหงปญหาสาธารณะ และความเสี่ยงของจังหวัด 

ทําใหจังหวัดมีการออกแบบโครงการภายใตยุทธศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไป สะทอนใหเห็นอยางเดนชัดใน 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชนเปนสุข ซ่ึงนอกจากจะหันมามุงเนนการแพทยและ

สาธารณสุขฉุกเฉิน และการใชแนวคิดเชิงรุกทางดานการแพทยและสาธารณสุขแลว ยังใหความสําคัญตอ

การสงเสริมศักยภาพและการใหความรูทางดานสาธารณสุขแกประชาชนมากขึ้น และใน 2) ยุทธศาสตร

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและย่ังยืน ที่ปรับเปล่ียนมาให

ความสําคัญโดยกําหนดกลยุทธทางดานระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การวางและจัดทําผังเมือง 

ตลอดจนการพัฒนาตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปกับโครงการในการจัดการหมอกควันไฟปา 

การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ และการสรางศักยภาพใหกับทุกภาคสวนในดานการจัดการสาธารณภัย 

จํานวนถึง 58 โครงการ ซึ่งลวนแตเปนโครงการท่ีมุงเนนการแกไขปญหาและประสิทธิภาพของการเตรยีมพรอม

และเผชิญเหต ุ

 

 (คัดลอกจาก รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษารายจายภาครฐัและการวิเคราะหเชิงสถาบันที่เก่ียวของกับ 

การบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติในประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ UNDP, 2560) 
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แผนของพื้นที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แผนในระดับอําเภอนั้น ไมไดมีความแตกตางจากแผนในระดับจังหวัด เนื่องจากงานดานความเสี่ยง

จากสาธารณภัยนั้น ยิ่งเปนพื้นที่ที่มีขอบเขตการปกครองและการบริหารจัดการที่แคบลง ยิ่งใหความสําคัญ

ตอปฏิบัติการยามเกิดเหตุ มากกวาการลดความเส่ียงในลักษณะแผนพัฒนาพื้นที่ อีกทั้งในระดับอําเภอนั้น

ไมมีผูที่รับผิดชอบงานดานสาธารณภัยในฐานะงานหลัก แมจะมีการกําหนดใหปลัดปองกันหรือปลัดปกครอง 

เปนผูดูแลงานดานนี้ แตจะดวยความคุนชินในงานความมั่นคงรูปแบบเดิมและอื่น ๆ ที่ไมใชสาธารณภัย

ในความเขาใจที่ตรงกันกับสวนกลาง หรือจะดวยการจัดลําดับความสําคัญของงานดานอ่ืนอยูเหนือกวา

ดานความเส่ียงจากสาธารณภัย ประกอบกับสวนกลางและจังหวัด ไมเคยใหความสําคัญกับการถายทอดแผน

อยางจริงจัง ทําใหการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอนั้น เปนเพียงการกรอกขอมูล

ตามรูปแบบเอกสารที่สวนกลางสงให ไมไดมีการนําเอาเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร หรือแมแตกลยุทธและ

โครงการกิจกรรมที่แนะนําใหทํา มาปรับเปลี่ยนใหเขากับลักษณะความเส่ียงในพื้นที่ และประสาน ออกแบบ

เขาสูแผนพัฒนาในระดับอําเภอแตอยางใด จะมีแตเพียงการใชงบประมาณประจําปที่เกาะเชื่อมอยูกับ

แผนการปฏิบัติราชการประจําป ที่กําหนดใหมีการฝกซอมเฝาระวัง ซึ่งหนวยงานในพื้นที่สวนใหญก็จะฝกซอม

อัคคภีัย ยกเวนเสียแตพื้นท่ีที่เคยเกิดภัยขนาดใหญท่ีไดรบัความสนใจ อาทิ สึนามิ และอุทกภัยใหญในภาคใต  

ในอีกดานหนึ่ง แผนในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมีลักษณะที่สวนหนึ่งคลายคลึงกับระดับ

อําเภอ คือในประเด็นของการจัดลําดับความสําคัญรั้งทาย ใหความสําคัญเฉพาะเวลาเกิดเหตุ และมีการรับรู

ตลอดจนความรูและขอมูลเชิงเทคนิคนอย โดยเฉพาะความเขาใจในการใชแผนระดับตาง ๆ ไลเรียงกัน 

ตั ้งแตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ มาจนถึงแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนปฏิบัติมาตรฐาน ซึ่งประเด็นของมาตรฐานและ

ชุดความรูเรื่องระดับและการถายทอดแผนในระดับทองถ่ินมีความสําคัญมาก เพราะที่ระดับนี้มีแผนที่เก่ียวของ

กับการปฏิบัติราชการอยูหลายหมวดมาก กลาวคือ แผนพัฒนาทองถ่ินเองในทุกเรื่องที่สําคัญ แผนปฏิบัติการ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนงบประมาณโครงการประจําป ซ่ึงทั้งสามแผนนี้ตองนํามาถายทอด 

และประสานเปาหมายกัน เนื่องดวยเปนแผนที่ตองใชขอมูล ความรู และบริบทของพื้นที่ในการทําความเขาใจวา 

การลดความเส่ียงสาธารณภัยพื้นที่นั้น เปนรากฐานที่สําคัญในการสรางการพัฒนาพื้นที่อยางย่ังยืน และตอง

ถูกกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาในยุทธศาสตรจังหวัดดวย  

ทั้งนี ้ เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความรูและประสบการณในการจัดทําแผน 

และขับเคล่ือนใหเกิดการปฏิบัติไดนั้น ยังมีจํานวนนอยมาก เม่ือเปรียบเทียบกับความคาดหวังใหเจาหนาที่

เหลานี้อยูในท่ีเกิดเหตุเสียมากกวาในการใหความชวยเหลือ ซึ่งเปนหนาที่อีกดานหนึ่งของหนวยงานในระดับ

ทองถิ่น ที่แตกตางจากบทบาทผูประสานงานดานการจัดการสาธารณภัยของระดับอําเภอและจังหวัด ในระดับนี้

มีแผนอีกลักษณะหนึ่งที่หนวยงานตองทําความเขาใจและใชเปน นั่นคือ แผนปฏิบัติการเฉพาะภัยแตละภัย 

และแผนเผชิญเหตุ ซ่ึงอาจหมายความรวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติมาตรฐานดวย เพราะรูปแบบแผนและ
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มาตรฐานเหลานี้มีไวสําหรับใหหนวยเผชิญเหตุ หรือผูปฏิบัติสวนหนา (Front-line agents) ปฏิบัติตาม

อยางเครงครัด ทั้งระเบียบปฏิบัติประจําและระเบียบปฏิบัติพิเศษที่ออกแบบมาใหยืดหยุนตอสถานการณ 

ดวยหากมาตรฐานเหลาน้ีสามารถที่จะใชไดอยางมีประสิทธิภาพแลว เจาหนาที่ระดับทองถ่ินก็จะมีความปลอดภัย

ในปฏิบัติการตาง ๆ มากข้ึน ถือเปนมาตรการการลดความเส่ียงอยางหนึ่งสําหรับบุคลากรเหลานี้ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาส

ในการลดความสูญเสียทั้งในชีวิต ทรัพยสิน และการหยุดชะงักของปฏิบัติการแตละครั้งในแตละสถานการณไดอีกดวย 

ซึ่งความรูและความชํานาญในมาตรฐานเหลานี้นั้นยังถือวานอยมาก การฝกอบรมจากสวนกลาง และระดับจังหวัด

มนีอยมาก และที่มีอยูก็ไมมุงเนนการสรางใหเกิดทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงานที่แทจริง  

แผนภาคเีครือขายในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย 

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การดําเนินการเพื่อไปสูเปาหมายเพื่อสรางสังคมที่ปลอดภัยนั้น 

ตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวน รวมถึงภาคประชาชนที่ เปนผู ท่ีประสบภัยเปนกลุมแรก กอนที่

หนวยงานตาง ๆ ในระดับพ้ืนที่และสวนกลางจะเขาสูพื้นที่เพ่ือใหความชวยเหลือ ภาคีเครือขายในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติไมไดมีแตเพียงหนวยงานภาครัฐหลัก ๆ ในสวนกลางที่นโยบายและแผนระดับชาติ

ไดระบุไว และใชกลไกของแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรและโครงสรางของการบริหารโครงการในการกํากับควบคุม 

แตยังมีภาคสวนอ่ืน ๆ อาทิ ภาคเอกชน หนวยงานท่ีไมใชรัฐอ่ืน ๆ เครือขายภาคประชาชน และชุมชนตาง ๆ 

มากมาย หรือแมแตหนวยงานรัฐดวยกันเอง แตเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่นั้น ๆ รวมดวย ทําให

ไดเห็นความสําคัญของการประสานเช่ือมโยงแผนในทุกระดับและในทุกภาคสวนดวย ภัยพิบัตินั้นสามารถกาวขาม

เสนแบงของหนวยงาน ภาคสวน และระดับของการบริหารจัดการไดทั้งส้ิน ดังนั้น การจะสรางใหเกิดสังคมที่มี

วัฒนธรรมความปลอดภัยเต็มรูปแบบไดนั้น ตองอาศัยการมีสวนรวมที่กําหนดใชแผนการดําเนินการที่ตางคนตางมี

รวมกันอยางเปนระบบ  

ลักษณะเดนประการหนึ่งและเปนจุดแข็งของนโยบายดานการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไดแก 

การเปนแนวนโยบายที่การดําเนินการจัดทําจะตองอยูบนฐานของขอมูล ขอเท็จจริง ความรู และประเด็น

ทางเทคนิคตาง ๆ อาทิเชน ดานธรณีวิทยา ดานโครงสรางความแข็งแรงของอาคารส่ิงปลูกสราง ดานความเสี่ยง

ในระดับพื้นที่ ดานความถ่ีของภัยพิบัติ เปนตน ดังนั้น จะใชประเด็นเหลานี้เปนขอกําหนดหนึ่ง ทั้งในเชิงบังคับ

และในเชิงจูงใจแกหนวยงานตาง ๆ ใหใชตามปจจัยหลักของสูตรการคํานวณความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล

(disaster risk) อันไดแก ระดับความรุนแรงของภัย (severity-scale-duration) ความลอแหลมตอภัย (exposure) 

ความเปราะบางตอภัย (vulnerability) และศักยภาพความสามารถ (capacity) ในการบริหารจัดการความเส่ียง

จากภัยพิบัติ รวมท้ังมีการพิจารณาเงื่อนไขของ “ภัยที่มีความกะทันหัน (sudden-on-set) และภัยที่คอย ๆ เกิด 

(slow-on-set)” และ “ความซํ้าซาก” ของภัยพิบัติ จากขอมูลที่ปรากฏซึ่งจะตองจัดทําเปนคูมือในการปฏิบัติ

มาตรฐาน ใหหนวยงานสามารถทําความเขาใจตอการดําเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานดังกลาว เพื่อใช

ในการกํากับควบคุมใหเกิดมาตรฐานความปลอดภัย และสามารถใชรวมกับกลไกการจัดลําดับความสําคัญ

ในการจัดทําแผนและจัดทําคําของบประมาณ รวมถึงใชเปนเกณฑสําคัญในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

จากหนวยงานในระดับพื้นที่ได โดยคําสําคัญที่ใชเปนเกณฑสําคัญในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกอน 
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ในการใช “งบยับยั้ง” รวมถึงความถี่ของการใชงบทดรองราชการหรือ “งบฉุกเฉิน” ในระดับพื้นที่ พื้นที่

ก็จะตองถูกพิจารณาใหมีการปรับแกกิจกรรมไปสูการปองกัน ลดผลกระทบ และการเตรียมพรอมมากข้ึน  

 

5.3 ระบบการอาํนวยการ การสั่งการ การประสานงาน 

 

ระดับของการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ โดยยึดโยงกับพ้ืนที่ขอบเขตการปกครอง โดยสวนใหญ

สาธารณภัยจะเกิดขึ้นในพื้นที่จํากัดกอน แลวจึงขยายผล ขยายขอบเขตของพ้ืนที่ หากการบริหารจัดการนั้น

ไมเปนไปตามท่ีเตรียมพรอมไว โดยสาธารณภัยที่เกิดข้ึนแลวขยายอาณาบริเวณเปนวงกวาง หรือมีความยากนั้น 

ใหผูบัญชาการเหตุการณ หรือผูอํานวยการพ้ืนที่สามารถใชดุลยพินิจสั่งการได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี ประชากร 

ความซับซอนของภัย หรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู 

เพ่ือใหผูที่มีอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการเขาควบคุมและ

จัดการกับสถานการณ ระดับของการจัดการสาธารณภัยแบงเปน 4 ระดับ ดังตาราง 

 

ระดับ การจัดการ ผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการทองถ่ิน ควบคุมและสั่งการ เม่ือเกิด

สาธารณภัยข้ึนในทองถ่ิน 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการจังหวัด ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ เมื่อเกิดสาธารณภัย

ในหลายพ้ืนที่ สงผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินในหลายพ้ืนที่ 

หรอืขามขอบเขตพื้นที่ในหลายอําเภอ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ควบคุม สั่งการ

และบัญชาการ เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในหลายจังหวัดมีพ้ืนที่ไดรับ

ผลกระทบเปนวงกวาง 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ เมื่อเกิดภัยพิบัติรายแรง จนถือเปน 

ภัยพิบัติระดับชาติ 

 

เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550 ไดมีการบัญญัติใน มาตรา 20 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาที่ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที ่นั ้น

เปนผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น ในกรณีที่สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับที ่ 1) ผูอํานวยการ

ทองถิ่นจะเขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่โดยเร็วเปนลําดับแรก มีอํานาจสั่งการ 

ควบคุม และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณที่เกิดข้ึน 



- 356 - 

ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของภัย เพ่ือรายงานนายอําเภอใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

ประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็กเปนสาธารณภัยขนาดกลางตอไป  

ในกรณีที่มีการปรับระดับการจัดการสาธารณภัยใหสูงขึ้นนั้น โดยปรกติควรตองเปนการตัดสินใจของ

ทั้งสองฝาย กลาวคือ ผูอํานวยการพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจะตองสามารถวิเคราะหศักยภาพ

ในการบริหารจัดการของตนเองได เพื่อจะรายงานสูผูอํานวยการในระดับถัดไป ในกรณีนี้คือ นายอําเภอ

ซึ่งจะเขาบัญชาการเม่ือสาธารณภัยขยายผล และกําลังจะเปนภัยพิบัติในพ้ืนที่หลายพื้นที่ รวมท้ังผูอํานวยการ

ในระดับสูงขึ้น ควรสามารถใหความเห็นตอการตัดสินใจของผูอํานวยการในระดับต่ํากวา วามีความสมควร

ในการยกระดับการจัดการสาธารณภัย และเตรียมพรอมเขาสูสถานการณที่รุนแรงขึ้นเชนไร ทั้งนี้ เมื่อมี

การยกระดับแลว ผูอํานวยการพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะยังคงมีหนาที่ในการบัญชาการในพื้นที่สวน

หนา พรอมกับมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอตามที่ไดรับมอบหมาย สําหรับ

เงื่อนไขในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย ที่ประกอบไปดวยเกณฑหรือเงื่อนไขในการยกระดับโดย

พิจารณาถึงเง่ือนไขในเชิงพื้นท่ี ประชากร ความซับซอนของภัยและทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติ  

ข้ันตอนการปฏิบัติในระยะกอนเกิดสาธารณภัยไดใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมในการเผชิญ

กับสาธารณภัย โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการแจงเตือนภัยลวงหนาแกประชาชนที่อยูในพื้นที่

ที่คาดวาจะเกิดสาธารณภัย เพื่อใหประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมการเฝาระวังและเตรียมความพรอม

ในการรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึน สําหรับการแจงเตือนภัยนั้นกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ จะทําการแจงเตือนภัยไปยังประชาชน ชุมชนที่อยูในเขตพ้ืนที่

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนโดยผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูสั่งการ ควบคุมและกํากับดูแล

ในการจัดการสาธารณภัยจนกวาจะกลับเขาสูภาวะปกติ พรอมประสานสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ

ในพ้ืนที่ ในกรณีที่ไมสามารถควบคุมสถานการณไดหรือสาธารณภัยมีความรุนแรงเกินกวาขีดความสามารถ

ของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขางเคียงหรือกองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอําเภอ 

แนวทางการปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) เครื่องมือที่ใชสั่งการ ควบคุม

และประสานความรวมมือของหนวยงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และเปนระบบปฏิบัติการในการระดม

ทรัพยากรไปยังพ้ืนที่ประสบภัย สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการกําหนดโครงสรางของศูนยปฏิบัติการ

ฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีผูอํานวยการทองถ่ินเปนผูอํานวยการศูนย มีอํานาจหนาที่ในการส่ังการ 

ควบคุมและบัญชาการเหตุการณในเขตพื้นที่ แตหากสาธารณภัยมีความรุนแรง ขยายพื้นท่ีเปนวงกวาง สงผลกระทบ

ตอประชาชน จนนําไปสูการประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (สาธารณภัยระดับ 2) 

ใหศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรับขอส่ังการจากกองอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด 
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(1) เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ 

ใหเปนหนาที่ของผูอํานวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่นั้น เขาดําเนินการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และใหแจงผูอํานวยการอําเภอที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 

และผูอํานวยการจังหวัดทราบทันที 

(2) กรณีท่ีพื้นที่ท่ีเกิด หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการ

ทองถ่ินหลายคน ผูอํานวยการทองถ่ินคนหนึ่งคนใดจะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนก็ได 

แลวใหแจงผูอํานวยการทองถ่ินอ่ืนทราบโดยเร็ว 

(3) กรณีผูอํานวยการทองถ่ินมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐ 

หรือหนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ของตน ใหแจงให

ผูอํานวยการอําเภอ หรือผูอํานวยการจังหวัดแลวแตกรณี เพ่ือสั่งการโดยเร็วตอไป 

(4) ผูอํานวยการในเขตพ้ืนท่ีที่ติดตอหรือใกลเคียงมีหนาที่สนับสนุนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแกผูอํานวยการซ่ึงรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ติดตอ

หรอืใกลเคียงนั้น 

(5) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เจาพนักงานที่ประสบเหตุมีหนาที่ตองเขาดําเนินการเบื้องตน

เพื่อระงับภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผูอํานวยการทองถ่ินเพ่ือสั่งการตอไป และในกรณีจําเปน อันไมอาจ

หลีกเลี่ยงได ใหเจาพนักงานมีอํานาจดําเนินการใดเพ่ือประโยชนในการคุมครองชีวิตหรือปองกัน

อันตรายที่จะเกิดแกบุคคลได 

(6) กรณีเจาพนักงานจําเปนตองเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกับบริเวณที่เกิด

สาธารณภัยเพ่ือทําการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาของ

หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น หรอืเมื่อมี

ผูอํานวยการอยูดวย และหากทรัพยสินนั้นเปนส่ิงที่ทําใหเกิดสาธารณภัยไดงาย ใหเจาพนักงาน

มีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองขนยายทรัพยสินออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกลาวได 

หากเจาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่ง ใหเจาพนักงานมีอํานาจขนยายทรัพยสินนั้นได

ตามความจําเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจาพนักงานไมตองรับผิดชอบบรรดา

ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาว 

(7) ใหผูอํานวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสํารวจความเสียหายที่เกิดข้ึนและทําบัญชีรายชื่อ

ผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไว

เปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและฟนฟู 

 

ดังจะเห็นไดวาการอํานวยการในพ้ืนที่ท่ีเกิดสาธารณภัยระดับท่ี 1 นั้น มีการใหอํานาจผูอํานวยการ

พื้นที่อยูสองระดับ กลาวคือ นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนายอําเภอในกรณีสถานการณขยายความรุนแรง 

หรือที่ซับซอนมากเกินกวาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคีเครือขาย รวมทั้งศักยภาพและทรัพยากรของ
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พื้นที่นั้น ๆ เพียงพื้นที่เดียวจะสามารถปฏิบัติการได ปญหาที่ตามมาในทันทีคือ การที่หนวยงานในขอบเขต

พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั ้น ไมสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื ่อมี

ระเบียบขอบังคับในการใชทรัพยากร และเงินงบประมาณเพื่อการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉินเขามาเก่ียวของ และมี

ความซับซอนของสถานการณที่เปนแนวปฏิบัติมาแตเดิม   

ประเด็นการอํานวยการ การบัญชาการ และการประสานงานในพื้นที่นั้นซับซอนมาก ในมิติหนึ่งนั้น 

การจัดการสาธารณภัย ไมไดหมายความถึงเฉพาะเพียงเม่ือเกิดสถานการณเทาน้ัน ดังนั้น ทั้งสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปองกันจังหวัด และผูที่ไดรับมอบหมายระดับอําเภอ และหนวยงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ินนั้น ตองปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาในภารกิจที่มีความแตกตางในชวงเวลา 

กอน ระหวาง และหลังการเกิดสาธารณภัย นั่นหมายความรวมถึงการสํารวจความเส่ียง จัดทํามาตรการ

การลดความเสี่ยงทั ้งที่เปนเชิงโครงสรางทางกายภาพ และที่ไมใชเชิงโครงสราง การฝกซอมใหความรู 

การเตรียมพื้นที่ปลอดภัย ฯลฯ ทั้งนี้เปนงานท่ีตองอาศัยอํานาจของผูอํานวยการในแตละระดับ ในการสั่งการ

ใหมีการดําเนินการเร่ืองนี้ กลาวคือ อํานวยการใหเกิดการบูรณาการนั่นเอง ซึ่งถือเปนงานหลักของหนวยงาน

ดานสาธารณภัยที่ถูกออกแบบมา ท้ังในระดับจังหวัด สาขา อําเภอ และยังหมายความรวมถึงศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขต ตลอดจนหนวยงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่น ในหมวกของ

การเตรียมการ แตการปฏิบัติการกอนเกิดสาธารณภัยในระยะปองกันและลดผลกระทบนี้ กลับไมเปนที่เขาใจ

ของหนวยงานผูปฏิบัติเอง และไมเปนท่ีคาดหวังของประชาชนในพ้ืนที่ตอเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานมากเทาการที่จะตอง

ไดเห็นเจาหนาที่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุมากกวา ยิ่งทําใหบทบาทการอํานวยการในระยะนี้ไมมีความชัดเจน และไมมี

การขับเคลื่อนเทาใดนัก 

ในขณะที่คณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่มีหนาท่ีในการรวมอํานวยการ และประสานการปฏิบัติ หรือตัดสินใจ

ในกรณีสาธารณภัยน้ัน ๆ มีความซับซอน หรือตองการความรูทางเทคนิคประกอบดวย ยิ่งมีปญหาอันเนื่องมาจาก

การไมแสดงบทบาทของคณะกรรมการในการปฏิบัติงานในระยะกอนเกิดสาธารณภัย กลาวคือ คณะกรรมการ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติประจําจังหวัด และประจําอําเภอ ซึ่งทําหนาที่แตเฉพาะเวลาประกาศ

เขตประสบภัยพิบัติแลวนั้น เปนคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยบุคลากรที่มาจากหนวยงานหลักในพื้นที่

ที ่มีขอมูล ความรูและความชํานาญ รวมทั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญประจําจังหวัด ที่แตงตั้งเพื่อพิจารณา

การใชงบยับย้ังอีกดวย หากกรรมการชุดเหลานี้ แสดงบทบาทและปฏิบัติงานรวมกัน ในการประสานขอมูล 

แลกเปลี่ยนความรู ประสานการปฏิบัติ และศึกษาถกเถียงหาขอยุติในระเบียบหลาย ๆ ขอ โดยเฉพาะ

ระเบียบการเงินรวมกัน จะชวยอํานวยการการตัดสินใจ การปฏิบัติการ และการประสานสนธิกําลังในพื้นที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในขณะที่การใชระบบบัญชาการเหตุการณในพ้ืนที่นั้น บุคลากรในพื้นที่ยังมีปญหาการใชระบบ

บัญชาการ และระบบการประสานการปฏิบัติการอยู สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการสอน การฝก และการใหโจทย

ในการเตรียมพรอมปฏิบัตินั้น ไมเคยมีการนํารูปแบบระบบไปใชในการทดลองใชระบบ ทําใหไมเกิดความคุนชิน

ในการเปนผูสั่งการ และรับการส่ังการ แมผูอํานวยการพื้นที่จะไมใชผูบังคับบัญชาโดยตรงตามสายงาน 
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ยังไมรวมถึงวาการกําหนดใหมี สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขานั้น ตามระเบียบบริหาร

ราชการแลว กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาไมมีสายการบังคับบัญชาที่สอดคลองกับหนวยงาน

ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และทองถ่ิน ย่ิงทําใหการแสดงบทบาทหนาที่มีความสับสนในการปฏิบัติงาน กลายเปน

การประสานงานตามบุคลิกลักษณะสวนบุคคล และความคุนเคยที่มีตอกัน มากกวาที่จะปฏิบัติงานตามระบบที่มี 

เพื่อใหสามารถดําเนินการทุก ๆ เรื่องท่ีเปนความจําเปนไดอยางถูกตองรัดกุม ซ่ึงหมายความรวมไปถึง

หนวยงานภาคีอ่ืน ๆ ในพื้นที่ดวย ซึ่งในบางพื้นที่ หากหนวยงานมูลนิธิ เอกชน หรือเครือขายผูประกอบที่มี

แผนการจัดการสถานการณฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือที่พรอมแลว หนวยงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยของพ้ืนท่ีแทบจะไมมีความหมายเลย แตในทางกลับกันน้ัน กลายเปนวาในการบัญชาการเม่ือเกิด

สถานการณ  

หากแมวาใชระบบบัญชาการได ก็มีความไมแนใจในระเบียบปฏิบัติ ซ่ึงหลายตอหลายคร้ังการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 นั้น ถูกหนวยงานกํากับเรื่องการเงิน ใชการตีความ

จากอีกพระราชบัญญัติหนึ่ง ทําใหการปฏิบัติงานมีความผิด ผูส่ังการหรือผูตัดสินใจไมสามารถมีความมั่นใจ

ในมาตรฐานของการใชระเบียบจากหนวยงานสวนกลางเชนเดียวกัน 

 

5.4 การกํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรและแผน 

 

กลไกการติดตามและประเมินผลไดกําหนดใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานหลัก

ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนรายงานแผนงานปกติ 

และแผนงานภาคบังคับที่เก่ียวของกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปงบประมาณ เพ่ือนําผลจากการรายงานดังกลาวมาประเมินผล พรอมทั้งปรับปรุง

และพัฒนาระบบการปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งจากการติดตามประเมินผล

ตั้งแต ป พ.ศ. 2553–2556 พบวามีการดําเนินการลดความเส่ียงบาง แตไมครอบคลุมตามยุทธศาสตรทั้งหมด

ที่กําหนดไว และไดตั้งกรอบเปาหมายผลการปฏิบัติงานไว ประกอบดวย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนและนักทองเที่ยว การยกระดับมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยของประชาชน การพัฒนา

ขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานในการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ การคิดคนส่ิงประดิษฐใหม ๆ 

ในการแจงเตือนภัย หนวยงานมเีคร่ืองจักร/เครื่องมือ/อุปกรณมากขึ้นในการตอบสนองภัยพิบัติ ฯลฯ 

สวนหนึ่งเปนเพราะการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายใตการดําเนินงานภาครัฐสวนมาก

เนนหลักการแนวคิดเชิงระบบ กลาวคือ มีการชี้วัดที่ 1) ปจจัยนําเขา คือ มุงเนนการวัดผลเชิงการใชและ

ความเพียงพอของทรัพยากร 2) กระบวนการ คือ ความกาวหนาตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ 

และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 3) ผลผลิตของการดําเนินงาน คือ การประเมินวาผลผลิตหรือผลงาน

ที่ไดตรงตามแผนที่วางไวหรือไม และประเมินความรูที่ไดจากการดําเนินการ และ 4) ผลลัพธ คือ การประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนที่ประสบภัย จํานวนผูไดรับผลกระทบ และความรูใหมหรือนวัตกรรมท่ีได การประเมิน
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ในลักษณะนี้ขาดการเช่ือมโยงมิติที่ประเมินกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตร ทําใหไมสามารถ

วิเคราะหความสําเร็จในการดําเนินโครงการตอเปาหมายยุทธศาสตรที่ตั้งไว รวมทั้งขาดการวางรูปแบบ

กระบวนการติดตามประเมินผลท่ีเปนระบบ ไมมีขั้นตอนและผลผลิตในแตละระยะกําหนดไวที่มีความสอดคลอง

กับวัตถุประสงคดังกลาวขางตน และไมสามารถที่จะระบุผลลัพธที่ไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยง

จากภัยพิบัติโดยพื้นฐานเปนการจัดการดวยวัตถุประสงค (management by objective: MBO) จําเปนตองมี

การตั้งวัตถุประสงคของการดําเนินการที่ชัดเจน และตองเปนวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร การดําเนินงาน

จึงจะสามารถบรรลุประสิทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงาน

จึงควรมีการช้ีวัดดวยการวิเคราะหเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรดวย 

กรอบนโยบายและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553–2557 ไมมีการกําหนด

และระบุการขับเคลื่อนนโยบายที่ชัดเจน แมแตบทบาทของหนวยงานกลางที่เปนหนวยงานหลักในการประสาน

แผนฯ ชาติดังกลาว คือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็ไมไดถูกกําหนดใหมีพันธกิจหรือระเบียบข้ันตอน

การดําเนินการที่เปนทางการในการกํากับติดตามความกาวหนาหรือผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ชาติและ

แผนของหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของ รวมทั้งกรอบระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2553-2562 คอนขาง

ยาวนาน และไมมีการระบุอยางเปนทางการ ถึงระยะและกระบวนการในการปรับแผนตามขอมูลการปฏิบัติงาน

ในแตละระยะเวลา ทั ้งนี ้ สงผลตอการเขียนรายงานตามกรอบ HFA ในป พ.ศ. 2558 ที่มีความสมบูรณ

คอนขางนอย และไมสามารถทําใหประเทศไทยถอดบทเรียนการดําเนินการภายใตกรอบ HFA ไดชัดเจนและ

ละเอียดมากนัก 

กลไกสําคัญที่จะสามารถกําหนดทิศทางในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหกับประเทศไดดีที่สุด 

คือการนําเอากรอบเซนได ท่ีประกอบดวย “ลําดับความสําคัญที่ควรตองดําเนินการ (Sendai Priorities)” 

และ “ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินการตามลําดับความสําคัญ” ดังกลาว มาเปนแกนในการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงาน เพราะกรอบนโยบายและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ

ไดยึดโยงอยูกับเปาหมายและการดําเนินการตามกรอบนี้อยูแลว ความไดเปรียบของการจัดระบบลําดับ

ความสําคัญของงานที่ตองทํา และถายทอดลงสูการปฏิบัติระดับตาง ๆ จะชวยใหสามารถติดตามความกาวหนา

ของการดําเนินการไดงาย และผูปฏิบัติสามารถทําความเขาใจไดวาดําเนินการในลําดับความสําคัญนั้น

ดวยทิศทางใด และนําไปสูผลลัพธใดในท่ีสุด  

เพียงแตการกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามลําดับความสําคัญนั้น หนวยงานตาง ๆ 

ตองกําหนดใหสอดคลองกับพันธกิจทางดานการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยที่ระบุไวในแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติดวย เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ในดานการลดความเส่ียงจากสาธารณภัย

ที่ไดมีการปรับปรุงไวในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 และใหกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย มีพันธกิจหลักในการขับเคล่ือนนโยบาย และมีการกําหนดตัวชี้วัดการขับเคล่ือนนโยบาย

แยกออกจากกระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินการของพันธกิจรวม และพันธกิจหลักของหนวยงาน

ที่ถูกระบุวาเก่ียวของกับเปาหมายการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ ดวยการกําหนดเชนนี้ อยางนอย กรมปองกัน
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และบรรเทาสาธารณภัย จะไดมีโอกาสในการสื่อสาร ติดตาม และกํากับทิศทางของการบูรณาการแผนตาง ๆ 

และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ใหนําไปสูผลการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติไดชัดเจน และเปนระบบมากข้ึนดวย 

การสรางใหมีคณะทํางานผูประสานงานดานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction 

Multi-Agency Focal Point: DRR Focal Point) ภายใตคณะอนุกรรมการแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ เปนความกาวหนาในการกําหนดใหมีกลไกในการสื่อสาร ถายทอด และเชื่อมโยงเปาหมาย

นโยบายและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ภายใตกรอบเซนได ที่มีแนวโนม

ที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อน และกํากับใหการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่

ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติรวมกันได เพราะองคประกอบสําคัญคือการกําหนดตัวบุคคลในคณะทํางาน

จากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งเปนบุคลากรทางดานยุทธศาสตรหนวยงานและทางดานการปฏิบัติการ

ในมิติที่เกี่ยวของกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ดวยตองการใหการถายทอดนโยบายไปสูการออกแบบ

การดําเนินการภายในหนวยงานตาง ๆ สะทอนถึงความเขาใจ และมีความเชื่อมโยงในเชิงพันธกิจของหนวยงาน 

และการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติไปพรอมกัน อีกทั้งจะเปนกลไกที่สําคัญในการประเมินภาพรวมในการใชทรัพยากร

ในประเทศเพื่อการดําเนินการดานการบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติตอผลผลิตและผลลัพธที่ได

ตอการสรางสงัคมท่ีปลอดภัยในอนาคต 

เมื่อพิจารณาการแปลงแผนงานและโครงการดานการจัดการสาธารณภัยไปสูการปฏิบัติ การขับเคล่ือนแผน

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

เปนกระบวนการท่ีแสดงใหเห็นวานโยบายที่ไดกอตัวข้ึนนั้น ถูกนําไปสูรูปธรรมดวยกระบวนการหรือข้ันตอนใด 

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ โดยระบุ

บทเฉพาะสําหรับการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลไวในบทที่ 8 ของแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ความสัมพันธและความเชื่อมโยงระหวาง นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 

และกิจกรรม โดยสุดทายแลว ทุกสวนจะตองมีการเชื่อมโยงกันในเชิงยุทธศาสตรและตามกรอบนโยบาย

การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติที่ไดระบุไวภายใตแผนดังกลาว หากแตกระบวนการการติดตามประเมินผล 

กลับกลายเปนการกําหนดใหหนวยอ่ืน ๆ มีแผนมากกวาการดําเนินการตามแผนใหเกิดผลจากกระบวนการ

แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีไดทบทวนไปขางตน จะเห็นไดถึงความเชื่อมโยงตั้งแตการวางกรอบนโยบายมาสูแผน 

แผนงาน โครงการ จนถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเพื่อรองรับโครงการ แตทวาในทางปฏิบัตินั้น แผนจะไมมี

ลักษณะเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั ้น แตจะเปนการผสมผสานกันหลายลักษณะ ขึ้นอยูกับหนวยงาน

จะเลือกใชแบบใดเพ่ือความเหมาะสมกับการดําเนินงานในองคการเปนสําคัญ การแบงแผนตามระดับของกลไก

ในการจัดการภัยพิบัติตั้งแตระดับนโยบายไปสูระดับปฏิบัติการ แผนระดับชาติยังหมายรวมถึง แผนปฏิบัติการ

ฉุกเฉินของหนวยงานระดับชาติ รองลงมา คือ แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของหนวยงานที่เปนการปฏิบัติการรวม

ระดับภาค หรือจังหวัด สวนแผนในระดับปฏิบัติการ ไดแก แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของหนวยงานทองถิ่น 

ไดแก แผนเผชิญเหตุ (Incident Response Plan) แผนการดําเนินการ (Action Plan) ข้ันตอนการปฏิบัติการ

มาตรฐาน หรือระเบียบการปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) เปนตน ดังนั้น 
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หากจะกลาวถึงการติดตามประเมินผลทุกรูปแบบทุกกระบวนการนั้น กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในฐานะหนวยงานกลางไมสามารถทําไดดวยกลไกของตนเองแตเพียงหนวยงานเดียวไดแนนอน 

สิ่งที่นาสนใจจากการกําหนดกลไกในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัย คือ การที่งานดานสาธารณภัยนั้น 

เปนงานที่ตองอาศัยการดําเนินงานของหนวยงานจํานวนมาก ท่ีกระจัดกระจายอยูตามกรมและกระทรวงหลักตาง ๆ 

และยังไมรวมถึงวาจะตองอาศัยเครือขายความรวมมือจากภาคเอกชนและประชาสังคม กลับมีกลไกในการจัดการ

ที่บูรณาการแตเฉพาะในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการเชิงพ้ืนท่ีและโครงสรางเปนหลัก และโครงสราง

ของการปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ีนั้น เปนการมุงเนนแตเฉพาะในการจัดการภาวะฉุกเฉิน กลาวคือ เมื่อมี

เหตุการณที่คาดวาจะเปนสาธารณภัยเกิดขึ้น และระหวางการเกิดเพื่อการตอบสนองและการชวยเหลือ

ในเบื้องตนเสียเปนสวนใหญ ท้ัง ๆ ที่งานดานการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยนั้น มีความจําเปนอยางยิ่ง

ที่จะตองใหหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนเก่ียวของ โดยเฉพาะหนวยงานหลักในแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ ตระหนักถึงพันธกิจของตนเองที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการความเส่ียงสาธารณภัย 

ทั้งในมิติความเก่ียวของโดยตรง มีพันธกิจบางพันธกิจหลักที่เปนงานทางดานการลดความเสี่ยง และในมิติ

ที ่การลดความเส่ียงแทรกอยูในเปาประสงคหลักของผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของหนวยงาน หรือยุทธศาสตร

ของหนวยงานเหลานั้น ซึ่งกลับพบวามีเพียงผูประสานงานดานการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติระดับกระทรวง/

หนวยงาน (DRR Focal point)/หนวยงานในกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/องคกรความรวมมือระหวาง

ประเทศเทานั้นที่เปนกลไกเช่ือมในการขับเคลื่อน ติดตาม และกํากับการถายทอดเปาหมายการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยไปยังหนวยงานตาง ๆ ทําใหกลไกการจัดการความเสี่ยงในลักษณะบูรณาการความรวมมือนั้น 

มีความยากในการดําเนินการและสรางความตอเนื่อง หากขาดการสนับสนุนในระดับบริหารที่เขาใจความสําคัญ

ของการลดความเสี่ยงในพันธกิจของหนวยงาน สวนอีกมิติหนึ่งที่สามารถนํามาสะทอนความมุงมั่นในการขับเคลื่อน

แผนงานของหนวยงานตาง ๆ ไดในเปาหมายของการลดความเสี่ยงสาธารณภัยน้ัน คือ การวางแผนปฏิบัติ

ราชการและโครงการกิจกรรมเชิงยุทธศาสตรแบบมุงเปา โดยงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ซึ่งเปนสวนสําคัญตอการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามแผนการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยแหงชาติ พ .ศ. 2558 แหลงที่มาและวิธีงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ

ประเทศไทยมาจากงบประมาณ 2 สวนหลกั  

(1) งบประมาณรายจายประจําป หมายถึง งบประมาณที่ใชสําหรับโครงการที่ใชงบประมาณ

ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และโครงการท่ีใชงบประมาณของหนวยงาน ที่ดําเนินการในภูมิภาค และ

โครงการที่ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน  

(2) งบประมาณอ่ืน ๆ ไดแก งบกลางและเงินทดรองราชการ โดยงบกลาง หมายถึง งบประมาณ

ประเภทหนึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการใชจายงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 167 ไดกําหนดใหงบประมาณรายจายประจําปจะตองทํา

เอกสารประกอบที่มีรายละเอียดดานรายรับ วัตถุประสงค แผนงาน โครงการ และมีกิจกรรมรองรับ

ในแตละรายจายงบประมาณ และไดกําหนดใหรายจายที่ไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแก
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หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐไดโดยตรง ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง 

โดยตองแสดงเหตุผลและความจําเปนในการกําหนดงบประมาณรายจายงบกลางดังกลาว สําหรับ

เงินทดรองราชการ หมายถึง งบประมาณที่ไดรับการเบิกจายเงินจากคลัง เพื่อดําเนินงานบางรายการ

ท่ีจําเปนตองมีเงินงบประมาณเพ่ือสํารองไวใชจาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  

อยางไรก็ตาม ภายหลังการประกาศใชแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

ซึ่งปจจุบันมีการใชมาแลวระยะหนึ่งนั้น ไดเผชิญกับความทาทายใหมในการบริหารจัดการสาธารณภัยของ

ประเทศไทย ที่มีความซับซอนของปญหา หรือภัยมากข้ึน สงผลกระทบเปนวงกวาง โดยในชวงที่มีการประกาศใช

แผนฉบับนี ้นั ้นประเทศไทยเผชิญกับภัยแลงรุนแรงจากปรากฏการณเอลนีโญที ่สงผลกระทบตั ้งแตป 

พ.ศ. 2558 - 2559 และยังกอใหเกิดปญหาไฟไหมปาในหลายจังหวัดในป พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ตั้งแต

ปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ประเทศไทยเผชิญกับอุทกภัยมากกวา 50 จังหวัด และปที่สภาพอากาศ

มีความแปรปรวนจากการเปลี่ยนผานระหวางปรากฏการณเอลนีโญและลานินญา  

ดวยเหตุนี้จะเห็นไดวา แนวโนมสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในรอบทศวรรษที่ผานมามีแนวโนมที่จะมีความถี่

เพิ่มสูงขึ้นมีระดับความรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอชีวิตประจําวันของผูคน สรางความสูญเสียตอชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานสาธารณะและการพัฒนา นอกจากนี้ ภายหลัง

การประกาศใชแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 การจัดการสาธารณภัยในประเทศไทย

มีความทาทายใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น แมวาหนวยงานภาครัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ 

มีการตระหนักและใหความสําคัญมากย่ิงข้ึน มีการเตรียมความพรอมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 

หากแตสาธารณภัยนั้น ไมอาจคาดการณไดอยางแมนยําทําใหการเตรียมความพรอมที่มีอยูนั้น ไมอาจตานทาน

หรือรับมือกับภัยพิบัติที่มีลักษณะไมแนนอน การทบทวน ถอดบทเรียนจากคร้ังท่ีผานมายังคงเปนส่ิงท่ีตอง

ดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต  

ท้ังนี้ ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดให

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหนาที ่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตาม

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ ซึ่งตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

พ.ศ. 2558 กําหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล และใหมีการจัดทํารายงานผลการขับเคลื่อน

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยของประเทศใหมีประสิทธิภาพ ยกระดับสูมาตรฐานสากล รวมถึงใหมีการนําปญหาอุปสรรค

และขอเสนอแนะไปปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติตอไป ประกอบกับมาตรา 44 

แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนดวาในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

สาธารณภัยหรือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ไดกําหนดไวในแผนตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปหรือ

แผนดังกลาวไดใชครบหาปแลว ใหดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนโดยเร็ว เพราะการติดตามประเมินผล

แตเพียงเมื่อถึงกรอบเวลาในการปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติแตเพียงอยางเดียวนั้น 
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ไมสามารถตอบไดวาการลดความเส่ียงสัมฤทธ์ิผลหรือไมอยางแทจริง ดวยกลไกท่ีไมเอ้ือตอการชวยทําความเขาใจ

ตอการดําเนินการ การปรับเปลี่ยนแกไขเมื่อเผชิญปญหา และเวลาที่จํากัด 

 

5.5 การจัดการทรัพยากรบุคคล 

 

 การบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ในประเด็นเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลพบวา 

มีประเด็นปญหาที่สําคัญคือ อัตรากําลังท่ีปฏิบัติงานจริงในหนวยงานไมเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่ถูกกําหนดไว 

หรืออาจจะมีการบรรจุจริง ณ หนวยงานนั้น แตไปชวยราชการที่กรมสวนกลางหรือหนวยงานอ่ืน ดวยเหตุนี้

สรรพกําลังเพ่ือการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่จึงมีจํานวนนอยกวาที่พึงมี ประเด็นปญหาน้ีปรากฏ

โดยทั่วไปในสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแทบทุกจังหวัด รวมถึงสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา โดยดูไดจากขอมูลจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและกรอบอัตรากําลังของ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 

ในพ้ืนที่กรณีศึกษา ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 5.1 จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและกรอบอัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัดและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา1 

 

หนวยงาน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา ปฏิบัติจริง กรอบ ปฏิบัติจริง กรอบ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดกาญจนบุรี 

12 16 10 10 4 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 

2 5 - 2 1 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดขอนแกน 

10 15 6 5 7 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดขอนแกน สาขาชุมแพ 

2 5 1 2 - 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดขอนแกน สาขาพล 

 

2 5 3 2 3 

                                                   
1 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. 
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หนวยงาน 
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง 

ประจํา ปฏิบัติจริง กรอบ ปฏิบัติจริง กรอบ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย 

13 17 5 5 1 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ 

3 5 1 2 1 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา 

3 5 1 2 - 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเพชรบูรณ 

12 14 5 4 1 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดภูเก็ต 

10 12 5 4 - 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดระยอง 

9 12 4 10 1 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสกลนคร 

9 16 7 5 6 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสงขลา 

21 16 1 4 6 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสงขลา สาขาเทพา 

5 5 3 2 1 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสงขลา สาขาระโนด 

6 5 3 2 1 

 

จากตารางขอมูลจะเห็นไดวา สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาหลายแหงประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร กลาวคือ การปฏิบัติงานจริง

ของบุคลากรในหนวยงานไมเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่ถูกกําหนดไว เชน  

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ มีกรอบอัตรากําลัง 7 คน 

แตมีอัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริง 3 คน  

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน สาขาชุมแพ มีกรอบอัตรากําลัง 7 คน 

แตมีอัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริง 3 คน 

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มีกรอบอัตรากําลัง 22 คน แตมีอัตรากําลัง

ที่ปฏิบัติงานจริง 19 คน 
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- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ มีกรอบอัตรากําลัง 7 คน 

แตมีอัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริง 5 คน 

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา มีกรอบอัตรากําลัง 7 คน 

แตมีอัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริง 4 คน 

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ มีกรอบอัตรากําลัง 18 คน แตมีอัตรากําลัง

ที่ปฏิบัติงานจริง 15 คน 

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต มีกรอบอัตรากําลัง 17 คน แตมีอัตรากําลัง

ที่ปฏิบัติงานจริง 15 คน 

- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง มีกรอบอัตรากําลัง 22 คน แตมีอัตรากําลัง

ที่ปฏิบัติงานจริง 14 คน 

เมื่อมีอัตรากําลังอยูอยางจํากัดและไมสอดรับกับปริมาณงานจริง จึงสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 

ในระดับพ้ืนที่ดวย ยกตัวอยางเชน กรณีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ซึ่งไดรับเชิญ 

ใหเขารวมการประชุมสวนราชการในระดับอําเภอเพื่อรับทราบขอราชการและใชดุลยพินิจแกไขปญหาในพ้ืนที่

อําเภอ โดยที่การประชุมจะจัดข้ึนพรอมกันในทุกวันที่ 2 ของเดือน แตดวยขอจํากัดของบุคลากรทําให

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาไมสามารถสงบุคลากรของหนวยงานเขารวมการประชุม

พรอมกันทุกอําเภอทั้งหมดได เชน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ  

มีขาราชการ 3 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจางประจํา 1 คน แตมี พ้ืนที่รับผิดชอบ 6 อําเภอ  

การเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการระดับอําเภอพรอมกันทั้ง 6 อําเภอจึงเปนไปไมได อีกท้ังก็ไมสามารถ 

สงลูกจางประจําหรือพนักงานราชการไปประชุมแทนเพราะไมสามารถตอบขอซักถามได2 

การขาดแคลนอัตรากําลังในบางจังหวัดเปนผลสืบเนื่องมาจากขอจํากัดของบริบทเฉพาะของพื้นที่ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณีที่หนวยงานตั้งอยูในพ้ืนที่หางไกล การคมนาคมไมสะดวก ทําใหการติดตอประสานงาน

ในระดับพ้ืนที่เปนไปอยางยากลําบาก และไมคุนเคยกับคนในพื้นที่ เชน การเดินทางจากอําเภอเมืองกาญจนบุรี

ไปอําเภอทองผาภูมิระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ในขณะที่การเดินทางจากจังหวัดกาญจนบุรีไปกรุงเทพฯ 

ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร อุปสรรคเร่ืองการเดินทางจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการสรรหาบุคลากร

ที่จะมาประจําในพ้ืนที่ลักษณะเชนนี้3 ในอีกกรณีหนึ่ง การที่บุคลากรไมใชคนในพื้นที่ในจังหวัดนั้น ก็สงผลให

หลายหนวยงานประสบปญหาเรื่องการโยกยายตําแหนงบอยครั้ง เชน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                   
2 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึกเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2661, การประชุมกลุมยอย กลุมท่ี 1 จังหวัดเชียงราย 

วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561, การประชุมกลุมยอย กลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี 2 ตลุาคม พ.ศ. 2561. ; 

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึกเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2661, การประชุมกลุมยอย กลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 

จังหวัดขอนแกน เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561. 
3 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึกเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2661, การประชุมกลุมยอย กลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 

จังหวัดกาญจนบุรี เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561. 
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จังหวัดระยอง สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต พบวามีการหมุนเวียนเปลี่ยนยาย

ตําแหนงเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลตอการสั่งสมประสบการณการทํางาน ความรูความเชี่ยวชาญ  

ความเขาใจบรบิทของพ้ืนที่ และความคุนเคยกับภาคีเครือขายในพื้นที่  

อยางไรก็ตาม เม่ือเกิดปญหาขาดแคลนบุคลากรของหนวยงานในระดับจังหวัดแลว แตตําแหนงที่วาง

เหลานั้นก็ไมไดถูกจัดสรรแทนท่ีดวยการบรรจุใหมหรือการโอนยายของบุคลากรใหม ๆ4 หลายตําแหนงและ

หลายหนวยงานยังคงปรากฏวามีตําแหนงวางอยูสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  

นอกจากขอจํากัดเรื่องกําลังคนที่ไมสอดรับกับกรอบอัตรากําลังและภาระงานแลว สํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขายังขาดแคลน

บุคลากรเฉพาะตําแหนงที่ตองอาศัยความรูความเช่ียวชาญเฉพาะ เชน ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงิน รวมไปถึง

ความรูเฉพาะเก่ียวกับการจัดการสาธารณภัย ความรูและความแมนยําเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ เปนตน 

ฉะน้ัน ประเด็นปญหาของการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ของสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาจึงเปนผลสืบเนื่องมาจาก

ประเด็นปญหาเร่ืองการจัดการทรัพยากรบุคคลของหนวยงานดวยเชนกัน ดวยขอจํากัดของกําลังคนของ

หนวยงานในระดับพื้นที่ ทําใหการประสานงานและการสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยไมสัมฤทธ์ิผลไดดีมากนัก อีกทั้งยังไมสามารถทํางานเชิงรุกได เชน ภาระงานดานการลดความเส่ียง

จากภัยพิบัต ิในขณะเดียวกันการขาดแคลนบุคลากรของหนวยงานยังสงผลโดยตรงตอศักยภาพ และขีดความสามารถ

ของบุคลากรที่ยังคงอยูในหนวยงาน ที่จะตองสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานโดยไมไดข้ึนอยูกับขอบเขต

ภาระงานตามตําแหนงจริง เน่ืองจากบางคนไมไดมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเก่ียวกับภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย จึงทําใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได 

 

5.6 การสรางเครือขายความรวมมือ 

 

 กระบวนการสรางเครือขายความรวมมือนั้น ถือไดวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญของการจัดการ

ภัยพิบัติเปนอยางมาก ดังที่ทราบกันดีวา กระบวนการที่เกิดข้ึนภายใตวงจรการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย

ตั้งแต การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การปองกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพรอม 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ทั้งการเผชิญเหตุ การบรรเทาทุกข ไปจนถึง การฟนฟูนั้น ตองอาศัยความรวมมือ

จากทุกภาคสวนเปนอยางมาก เมื่อพิจารณาจากแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558 

พบวา ไดมีการกําหนดใหมีการบูรณาการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางหนวยงาน

                                                   
4 สรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึกเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2661, การประชุมกลุมยอย กลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 

จังหวัดเพชรบูรณ เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561. 
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ภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนตามองคประกอบและอํานาจหนาที่ที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

 โดยที่กลไกดังกลาวจะแบงออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับนโยบาย ไดแก คณะกรรมการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช) และคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ (กปอ.) และระดับ

ปฏิบัติ ไดแก กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) กองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) กองอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ (กอปภ.อ.) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา 

(กอปภ.เมืองพัทยา) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (กอปภ.ทน./ทม.ทต.) และ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตําบล (กอปภ.อบต.) ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูก

ขับเคล่ือนการทํางานผานรูปแบบเครือขายความรวมมือ ไมวาจะเปนระดับของหนวยงาน สวนราชการในพ้ืนที่ 

กรณีที่เปนภัยขนาดเล็ก หรือการรวมดําเนินการกับสวนราชการอ่ืน องคกรสาธารณกุศล หรือภาคเอกชน

ในกรณทีี่เปนสาธารณภัยขนาดใหญตามลาํดับ 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาภายใตวงจรการเกิดภัยในแตละระดับขางตน ผานยุทธศาสตรการจัดการความเส่ียง

สาธารณภัย ก็จะพบไดถึงการกําหนดแนวทางการสรางเครือขายความรวมมือ ตั้งแตกระบวนการจัดทําแผน

เพื่อลดความเสี่ยง การสรางมาตรฐาน พัฒนาระบบการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินรวมกัน และ

การเกิดข้ึนของเครือขายความรวมมือในการฟนฟู ซึ่งทั้งหมดสามารถพิจารณาไดทั้งจากการท่ีมีกฎหมาย

กําหนด/ใหอํานาจไว แตกระนั้นภายใตสภาพความเปนจริงของแตละพ้ืนที่ การเกิดข้ึนของเครือขายความรวมมือ

อาจมีความยาก งายแตกตางกันออกไปตามแตละบริบท และสภาพ ความถ่ีของภัยในพ้ืนที่ดวยเชนกัน 

 ดวยเหตุดังกลาวทําใหตองกลับมาพิจารณาในบริบทของพื้นที่เก่ียวกับรูปแบบ แนวทาง และสภาพ

ของการสรางความรวมมือ/เครือขายของแตละพื้นที่ ซึ่งที่ผานมาคณะนักวิจัยไดดําเนินการสํารวจ/เก็บขอมูล

ในพ้ืนที่ทําใหเห็นถึงสถานการณ และรปูแบบที่เกิดข้ึน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 จังหวัดเชียงราย ภายใตการทํางานลักษณะเครือขายความรวมมือในพื้นที่ที่เปนทางการนั้นถือไดวา

ยังทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร เนื่องจากภารกิจท่ีตองดําเนินการนั้นมีตั้งแตกระบวนการปองกัน ใหความรู อบรม 

หาวิธีการปองกันกอนภัยเกิด การจัดทําแผนฯ ซึ่งภารกิจน้ีตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญของเจาหนาที่

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนหลัก ดวยจํานวนบุคลากรในพ้ืนที่ที่ไมเพียงพอไดนําไปสูความไมเพียงพอ

ของการสงเสริมองคความรู และการซักซอมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ในสวนของเครือขาย

ความรวมมือระหวางเกิดภัย รวมไปถึงข้ันตอนการฟนฟูนั้นถือไดวามีการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มกีารซักซอมการดําเนินงานรวมกันอยางสม่ําเสมอ 

 จังหวัดเพชรบูรณ การทํางานเครือขายความรวมมือในพ้ืนท่ีนั้น มีทั้งลักษณะท่ีเปนทางการตามโครงสราง

ของกฎหมาย แตภายใตรูปแบบการขับเคลื ่อนทั ้งการเฝาระวัง การเผชิญเหตุนั ้น รูปแบบการสื่อสาร

อยางไมเปนทางการดูเหมือนจะถูกใหความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากความรวดเร็วในการประสานงาน ท้ังนี้
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จุดเดนประการหนึ่งท่ีสําคัญของพ้ืนที่น้ีคือการท่ีมีหนวยทหารในพ้ืนที่ ซ่ึงถือเปนเครือขายที่เขมแข็งในการบรรเทา

สาธารณภัยในพ้ืนที่ 

 จังหวัดขอนแกน องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่มีการดําเนินการจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

เพ่ือการระดมทรัพยากรรวมกันหากเกิดภัยในพ้ืนที่ แตในสวนของการสรางองคความรู การเตรียมความพรอม

รับมือภัยในพ้ืนท่ีนั้นยังคงมีขอจํากัดอยู ซ่ึงในความเห็นของหนวยงานในพ้ืนที่ เห็นวาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดควรทํางานเชิงรุกมากข้ึน  

 จังหวัดสกลนคร กลาวโดยทั่วไป การดําเนินงานดานเครือขายในพื้นที่จะใหความสําคัญกับงาน

ดานการเผชิญเหตุ และการฟนฟูเปนหลัก โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางพ้ืนที่ที่มีขอตกลงความรวมมือ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกัน ในสวนของการประสานงานยังคงมีชองวางเกิดข้ึนระหวาง

อําเภอกับหนวยงานที่มีทรัพยากรในการใหความชวยเหลือ อีกทั้งยังขาดการซักซอมแผนอยางตอเนื่อง ทําให

เม่ือเกิดเหตุการณสาธารณภัยข้ึน หนวยงานที่รับผดิชอบจะมีความสับสนในการดําเนินการชวยเหลือ 

 จังหวัดกาญจนบุรี เครือขายในพื้นที่มีการประสานงานกันอยางสม่ําเสมอ ทั้งสวนราชการ ทหาร 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมูลนิธิกูภัยในพ้ืนที่ ในสวนของการซอมแผนนั้น มีการซอมแผนของอําเภอ

ปละ 1 คร้ัง ในขณะที่ทองถ่ินมีแผนในการซอม 1 คร้ังตอป ทั้งนี้อาจดวยสภาพพ้ืนที่ท่ีไมมีภัยรายแรงเกิดข้ึนมากอน 

ทําใหสภาพการทํางานในปจจุบันสามารถรับมือตอภัยที่เกิดข้ึนประจําในพ้ืนที่ไดเปนอยางดี 

 จังหวัดระยอง เนื ่องจากลักษณะเดนของพื้นที่คือเปนพื้นที่อุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรม

เปนจํานวนมาก นําไปสูการที่มีคนเขามาทํางานในพ้ืนที่มากดวยเชนกัน ดังนั้น ภัยสวนใหญจึงเปนภัยที่เกิดข้ึน

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมกับภัยทางทองถนน ที่ผานมาเครือขายความรวมมือจะเปนเครือขายที่ไมเปนทางการ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการเขาชวยเหลือเมื่อเกิดภัยขนาดเล็กในพื้นที่ ทั้งนี้ ดังที่ไดกลาว

ในขางตนวาเปนพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีหนวยงานภาคเอกชนรับผิดชอบในการปองกัน เผชิญเหตุในพ้ืนที่

การนิคมอุตสาหกรรมอยูแลวทําใหหากเปนภัยขนากเล็กที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่การนิคมอุตสาหกรรม การระงับเหตุ

จะจบลงภายใตการดําเนินการของภาคเอกชนเอง ถึงกระนั้น หากมีภัยขนาดใหญเกิดข้ึน หรือเปนภัยขนาดเล็ก

ที่มีแนวโนมจะลุกลามเปนขนาดใหญในพ้ืนที่การนิคมอุตสาหกรรม การใหความชวยเหลือจะประสบปญหา 

เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถเขาไปในพื้นที่ไดอยางทันทวงที ดังนั้น เครือขายความรวมมือ

ที่ควรจะเกิดข้ึนในพ้ืนที่ เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวดีข้ึนน้ัน จึงควรมีภาคเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมเขารวม

ในการดาํเนินการดวย 

 จังหวัดสงขลา ดวยลักษณะภัยในพ้ืนที่ที่มีรูปแบบเดิมในทุกป ไดแก ปญหาอุทกภัย นํ้าปาไหลหลาก 

และน้ําทวมขังรอการระบายลงทะเลตามฤดูกาล อีกทั้งเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเดิม รูปแบบเดิมตามลักษณะกายภาพ

ของพ้ืนที่ ทําใหหนวยงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สามารถเรียนรูรูปแบบดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย มีการดําเนินการเปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพ นําไปสูการออกแบบมาตรการ

การเตรียมพรอมรับมือ มุงเนนไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อแกปญหาและการแจงเตือนภัยเปนหลัก 

องคการปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถเก่ียวกับ เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ
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ที ่เก่ียวของกับการเตือนภัยใหกับในพ้ืนที่ไดเปนอยางดี เชน มูลนิธิของเอกชน (SCCCRN) ในจังหวัดสงขลา

จัดการเรื่องน้ําทวม ความเปราะบาง ไดรวมหลายสวนราชการที่เก่ียวของเขาไปมีสวนรวม เชน กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ทรัพยากรน้ํา ชลประทาน ไดเขารวมจัดการดูแลกับศูนยเตือนภัยพิบัติของลุมน้ํา 

3 ลุมน้ํา และกําลังจะขยายไปคาบสมุทรสทิงพระ มีกองทุนภัยพิบัติ โดยใชศูนยท่ีเปนที่ตั้ง ทําใหจังหวัดสงขลา

ใชขอมูลนี้ ในการบริหารจัดการน้ํา สงผลไปถึงการขับเคลื่อนกลุมจังหวัด ขยายไปสูการติดตามขอมูล

สถานการณน้ํา สามารถเปดดูขอมูลตาง ๆ ได โดยไปฝากไวที่ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

ใหจังหวัดไดใชรวมกัน 

 จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากพื้นที่เคยเปนจังหวัดที่ไดรับผลกระทบใหญจากเหตุการณสึนามิ ทําให

หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในพื้นที่ตระหนักถือการสรางเครือขายความรวมมือในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ทั้งน้ีรูปแบบท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจนคือ การมีเครือขายอาสาสมัครท่ีเขมแข็ง ภาคเอกชน

มีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินการเตรียมความพรอมอยางสม่ําเสมอ และประชาชน

ในพ้ืนที่เองตระหนักถึงแนวทางในการซักซอมแผนเพ่ือรับมือตอภัยพิบัติในพื้นที่ 

 สรุปในสวนของการดําเนินการสรางเครือขายในพื้นที่นั ้น ลักษณะของเครือขายที่เปนทางการ

ตามที่ระบุไวในกฎหมายนั้น จะมีอยูในทุกพื้นที่ แตสิ่งท่ีพบอยางหนึ่งนั้น คือ เครือขายดังกลาวถูกออกแบบ

มาเพื่อจัดการในขั้นตอนการเผชิญเหตุเปนสําคัญ พื้นที่ที ่มีลักษณะเครือขายความรวมมือในการทํางานที่มี

การซักซอมแผน มีการดําเนินการในเชิงปองกันกอนเกิดภัยอยางตอเน่ืองนั้นจะพบไดในพื้นที่ซึ่งอยางนอย

มีเหตุ/ภัยท่ีมีลักษณะซ้ํา สามารถคาดการณได หรือเปนพื้นที่ที่เคยเกิดภัยขนาดใหญมากอน ซึ่งประชาชน

ในพื้นที่มีความตระหนักตอผลที่จะเกิดข้ึนหากมิไดมีการเตรียมพรอมรับมือ แตมิไดหมายความวา การที่จะสรางให

พื้นที่เกิดมีเครือขายความรวมมือที่ตระหนักถึงกลไกการปองกันเหตุ/ลดความเสี่ยงนั้น จะตองสรางใหพ้ืนที่อื่น ๆ 

มีลักษณะภัยเฉกเชนที่ปรากฏในขางตน แตอาจหมายถึงการที่ทั้งหนวยงานรัฐ และเครือขายจะตองดําเนินการ

ใชเชิงรุกในหลากหลายแนวทาง/มาตรการเพ่ือจูงใจใหพ้ืนท่ีหันมาใหความสําคัญกับแนวทางในการปองกันภัย

เปนสําคัญ ซ่ึงรูปแบบหรือมาตรการดังกลาวนั้น อาจถูกเรียกวาเปน “มาตรการที่ไมใชเชิงโครงสราง” 

ซึ่งตองอาศัยการดําเนินการผลักดันจากหลายภาคสวนทั้งใน และนอกพื้นที่ตอไป 

 

5.7 กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ 

 

 กระบวนการขับเคลื่อนงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานระดับจังหวัด 

อําเภอ และทองถิ่นที่ยังเปนปญหาอุปสรรคเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่สงผลตอวิธีปฏิบัติงานสาธารณภัย 

ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งเช่ือมโยงทั้งหนวยงานระดับกระทรวง กรม ลงมาสูหนวยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ มีประเด็นที่เปน

ปญหาขอติดขัด ดังนี้ 

กฎหมายหลักที่ถือปฏิบัติในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยคือ พระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งน้ี มีระเบียบกฎหมายเพ่ือรองรับการดําเนินงานท่ีออกโดยกระทรวงมหาดไทย 
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กระทรวงการคลัง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกฎหมายเฉพาะของหนวยงานตาง ๆ ที่มีพ้ืนที่

ปฏิบัติงานอยูในขอบเขตทั้งคาบเกี่ยวและทับซอนกันภายใตสภาวการณที่เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 

ดวยเหตุนี้ สงผลทั้งตัวผูมีอํานาจในระดับตาง ๆ ผูปฏิบัติงาน หนวยงานที่เก่ียวของ ภาคสวนตาง ๆ ไดเขามามี

บทบาทเก่ียวกับภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หากพิจารณาแยกไปตามกฎหมายระเบียบที่เก่ียวของ 

เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับสภาพการณท่ีเกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

  

5.7.1 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

 การปฏิบัติงานจริงตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ยังมีขอติดขัด

ในหลายประการอันสงผลทําใหกระบวนการขับเคล่ือนงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังประสบ

ปญหา เชน บทบาทหนาที่ของผูอํานวยการทองถ่ิน ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับการชวยเหลือผูประสบภัย

กับการบังคับใชกฎหมายแตละฉบับ ความรูความเขาใจและอํานาจการตัดสินใจท้ังผูมีอํานาจระดับบริหาร/

อํานวยการกับผูปฏิบัติงาน การตีความกฎหมายของแตละบุคคลหรือหนวยงานที่นําไปใช หลายมาตรา

ในพระราชบัญญัติฉบับน้ียังไมถูกนําไปใชประโยชน เปนตน สิ่งท่ีหยิบยกมานําเสนอนี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่ไดรับ

การสะทอนปญหาจากบุคลากรตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นท่ี เพื่อใหมีความชัดเจนในแตละประเด็นท่ีถูกกลาวถึง

บอยคร้ังหยิบยกเปนตัวอยางถึงสภาพปญหาเมื่อมีการปฏิบัติงานจริงกับรายละเอียดที่ระบุไวในกฎหมาย อาทิ 

 อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการทองถิ่น  

พระราชบัญญัติกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีมีหนาที่ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นท่ีนั้นเปน

ผูรับผิดชอบในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน และมีหนาที่ชวยเหลือผูอํานวยการจังหวัดและผูอํานวยการอําเภอ

ตามที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหผูอํานวยการทองถ่ินมีอํานาจสั่งการ ควบคุม และ

กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานและอาสาสมัคร และใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่น้ันเปนผูชวยผูอํานวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถ่ินของตนและมีหนาท่ีชวยเหลือผูอํานวยการทองถ่ินตามที่ไดรับมอบหมาย5 

เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่ใด ใหผูอํานวยการทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่นั้นมีหนาที่เขาดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว 

และแจงใหผู อํานวยการอําเภอที่ รับผิดชอบในเขตพื้นท่ีนั้นและผู อํานวยการจังหวัดทราบทันที โดยให

ผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้6 

                                                   
5 มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. 
6 มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. 
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(1) สั่งขาราชการฝายพลเรือน พนักงานสวนทองถ่ิน เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ เจาพนักงาน 

อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยใหปฏิบัติการ

อยางหนึ่งอยางใดตามความจําเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) ใชอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช และยาพาหนะของหนวยงานของรัฐ

และเอกชนที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเทาที่จําเปนเพื่อการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

(3) ใชเครื่องมือส่ือสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือที่ที่เก่ียวเนื่อง 

(4) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5) ส่ังหามเขาหรือใหออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กําหนด 

(6) จัดใหมีการสงเคราะหผูประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเรว็ 

 จากขอบเขตอํานาจหนาที่ดังกลาว ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงไมเทากัน 

โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กและมักเปนพื้นที่ที่ประสบภัย ความรูความเขาใจในขอบเขต

อํานาจที่สามารถกระทําไดตามพระราชบัญญัตินี้กับกฎหมายหลัก เชน กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แตประเภท การปฏิบัติงานจริงยังคงยึดแนวทางตามกฎหมายเฉพาะที่กําหนดอํานาจหนาที่ใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่มีหนาที่กํากับดูแล แมวาทั้งกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะสังกัดกระทรวงมหาดไทย แตแนวทางการปฏิบัติงาน

ยังเปนปญหาผานระเบียบที่ออกมาใหเปนหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานมีผลตอการขับเคลื่อนงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ิน รวมไปถึงบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หลายแหงไมมี

ฝายปองกันหรือบุคลากรที่มีความรูความเขาใจกฎหมายระเบียบที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการดานสาธารณภัย 

หรือแมกระทั่งหลักสูตรอบรมของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในตําแหนง ผูอํานวยการทองถิ่น 

มักไมไดรบัความสําคัญซ่ึงสงผลไปถึงวิธีการปฏิบัติงานจรงิเมื่อเกิดภัยข้ึนในพ้ืนที่ 

 โครงสรางและการเตรียมความพรอมกอนจัดต้ังศูนยอํานวยการอําเภอและศูนยอํานวยการ

ทองถิ่น  

พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดบุคลากรที่จะมาทําหนาท่ี อํานาจหนาที่ และแนวทางปฏิบัติ 

ในการบริหารจัดการสาธารณภัย ส่ิงท่ีเปนปญหาคือ การจัดตั้งศูนยอํานวยการอําเภอและศูนยอํานวยการ

ทองถ่ินชวงที่เกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนที่ ในขณะท่ีภารกิจลดความเส่ียง การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ กอนเกิดภัย 

การเตรียมความพรอมทั้งบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ งบประมาณ รายละเอียดขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

แมวาในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเอาไว 

แตผลที่เกิดข้ึนจริงกับปรากฏกระบวนการทํางานในชวงท่ีเกิดภัยและการฟนฟูเยียวยาหลังจากนั้น โดยเฉพาะ 

การเตรียมความพรอมกอนจัดตั้งศูนย อํานวยการเฉพาะกิจข้ึน ณ ขณะเกิดภัย ทําให เมื่อมีการจัดตั้ ง 
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ศูนยอํานวยการดังกลาวข้ึนอยูกับความพรอมและศักยภาพของแตละอําเภอหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ 

ในการระดมสรรพกําลังและเตรียมความพรอมเพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัย  

 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดระบุถึง แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อยางนอย 

มีสาระสําคัญอ่ืนดังตอไปนี้7 

(1) การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเม่ือเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสรางและผูมีอํานาจสั่งการ

ดานตาง ๆ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2) แผนและขั้นตอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 

และยานพาหนะ เพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3) แผนและข้ันตอนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดใหมีเครื่องหมายสัญญาณหรือ

สิ่งอ่ืนใด ในการแจงใหประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(4) แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) แผนการประสานงานกับองคการสาธารณกุศล 

แผนที่ระบุไวในกฎหมายกับสภาพความเปนจริงของกระบวนการทําแผนซึ่งเปนไปตาม

แบบฟอรมท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดใหมากกวาเกิดจากการวิเคราะหขอมูลจากพ้ืนที่และ

กําหนดแนวทางปฏิบัติของตนเองข้ึน ทําใหการใชประโยชนจากแผนเหลานี้ไมไดเกิดข้ึนจริงในหลายพื้นที่ 

 ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขา  

บทบาทหนาที่ทั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสาขาไมไดถูกระบุชัดในพระราชบัญญัติฉบับนี้ แมวาจะมีการกลาวถึงตัวแทนของกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย หรือการหยิบยืมเคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณตาง ๆ ซึ่งสวนใหญแลวอยูที่ศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขต โดยเฉพาะสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาซ่ึงถือเปนหนวยงาน

ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบระดับอําเภอ สามารถเปนหนวยสนับสนุนและประสานงานในแตละระดับในฐานะ

หนวยท่ีเก่ียวของโดยตรงกับภารกิจดานสาธารณภัย จึงเกิดความไมชัดเจนเก่ียวกับบทบาทหนาที่ที่จะไดรับ

มอบหมายในพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือมาชวยสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยของผูอํานวยการอําเภอ

และผูอํานวยการทองถ่ิน 

 นอกเหนือจากประเด็นที่หยิบยกมากลาวถึงขางตน ยังมีอีกหลายประเด็นที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ไมได

ถูกนํามาขยายความหรือทําความเขาใจใหกับหนวยปฏิบัติในพ้ืนที่ หรือการวางแนวทางตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

การบริหารจัดการสาธารณภัย อีกทั้งการบังคับใชกับหนวยงานที่ไมไดสังกัดกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ซึ่งตางมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเชนเดียวกัน สภาพการบังคับใหหนวยงานเหลาน้ันปฏิบัติตามยังไมมี

                                                   
7 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. 
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ประสิทธิภาพประสิทธิผลเทาท่ีควรโดยเฉพาะระดับทองถ่ิน หรือแมกระทั่งบทบาทภาคสวนอ่ืนที่สามารถ 

เขามามีบทบาทรวมในการบริหารจัดการสาธารณภัยซ่ึงระบุไวในหลายแหงในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมมี

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับภาคสวนอ่ืนที่มีศักยภาพมากกวาในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในพื้นท่ี เชน พื้นที่ในเขตการนิคมอุตสาหกรรม พื้นท่ีเศรษฐกิจที่ผูประกอบการมีศักยภาพอยางกิจการทางทะเล  

  

5.7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

พ.ศ. 2556 ออกมาบังคับใชหลังจากมีพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จากเดิมคือ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 

และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งประสบปญหาเปนอยางมากในการเบิกจายและการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน (สตง.) และ ที่ประสบปญหามากที่สุดคือการตีความคําวา “สาธารณภัย” กรณี ไฟไหมบานหลังเดียว 

ไมถือวาเปนสาธารณภัยไมสามารถใชเงินทดรองราชการได กับสาธารณภัยในคํานิยามของพระราชบัญญัติ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เกิดความลักลั่นในศักดิ์ของกฎหมายเกิดกอนและหลัง การตีความของ

หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบกฎหมายระเบียบฉบับนั้น สงผลไปถึงผูปฏิบัติและใชกฎหมายระเบียบเหลานี้

ในพ้ืนที่ที่ประสบสาธารณภัย 

 สภาพการณที่เกิดข้ึนกับการชวยเหลือผูประสบภัย ในข้ันตอนและหลักเกณฑที่กําหนดการใชเงินทดรอง

ราชการของกระทรวงการคลังกับเงินชวยเหลือของกระทรวงมหาดไทย ความเขาใจในการใชงบประมาณ

โดยเฉพาะในระดับทองถ่ินกรณีไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะบริหารจัดการในพื้นท่ีของตนเองไดเมื่อประสบภัยข้ึน 

ซึ่งระเบียบดังกลาวไดอธิบายข้ันตอนการใชเงินในระดับจังหวัด และอําเภอ โดยผูวาราชการมีอํานาจในเงินทดรอง

ราชการ จํานวน 20 ลานบาท8 และสามารถใหอําเภอตามความจําเปนและเหมาะสมในวงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

ในแตละแหง รวมถึงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในแตละระดับ 

วาสามารถดําเนินการอะไร อยางไรไดบางในพ้ืนที่ของตนเอง ทั้งบุคลากรที่เขาไปเก่ียวของในคณะกรรมการ

ระดับตาง ๆ รวมไปถึงหนวยราชการหรือภาคสวนอ่ืน ที่สําคัญคือประชาชนวาสามารถไดรับความชวยเหลือ

จากระเบียบนี้อยางไร กลับยังไมไดรับการสื่อสารหรือใหความรูความเขาใจเทาที่ควร โดยเฉพาะความกังวล 

ตอการถูกตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หลายกรณี 

ที่เกิดข้ึนคือถูกเรียกเงินคืน เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชงบประมาณเพ่ือชวยเหลือไปแลว และ/หรือ

งบประมาณที่จะชวยเหลือเกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จําเปนที่อําเภอจะเขามา

                                                   
8 ขอ 8 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

ใหสวนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในระหวางท่ียังไมไดรับเงินงบประมาณรายจาย ใน (8) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แหงละ 20,000,000 บาท. 
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ชวยเหลือตามระเบียบเงินทดรองราชการ ซ่ึงในระดับอําเภอการตัดสินใจใชเงินดังกลาวผานคณะกรรมการ 

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ประสบปญหาเชนเดียวกับระดับทองถ่ิน โดยเฉพาะ

อํานาจการตัดสินใจ การประสานใหความชวยเหลือไมเพียงเฉพาะงบประมาณ ยังรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ 

พาหนะ ที่จําเปนสําหรับสาธารณภัยในพื้นที่ซึ่งเก่ียวพันไปถึงกฎหมายฉบับอ่ืน โดยสวนใหญเปนหนาท่ีของ

ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคงที่ทําหนาที่เปนเลขานุการ ที่จะประสานรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพ่ือเขาสู 

การพิจารณาของที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. 

 อํานาจหนาที่ของ ก.ช.ภ.อ. มีดังนี้9 

  (1) สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในอําเภอหรือก่ิงอําเภอ แลวแตกรณี 

และความตองการรบัความชวยเหลือดานตาง ๆ ของผูประสบภัยพิบัติ โดยจัดทําบัญชีเปนประเภทไว 

  (2) ตรวจสอบและกลั่นกรองการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในดานตาง ๆ ตามที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในแตละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ

ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

  (3) พิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  (4) ประสานงานและรวมดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. 

อ่ืน ในกรณทีี่เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในหลายอําเภอหรือหลายก่ิงอําเภอ 

  (5) รายงานผลการสํารวจตาม (1) และการแกไขความเดือดรอนเฉพาะหนาที่ไดดําเนินการ

ไปแลวให ก.ช.ภ.จ. ทราบหรอืเพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตอไป 

  (6) แตงตั้งอนุกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรอื ก.ช.ภ.กอ. มอบหมาย แลวแตกรณี 

 อํานาจหนาที่ขางตนกับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกระบวนการประสานงาน 

การพิจารณาที่ตองอาศัยขอมูลจากพ้ืนที่ประสบภัย ดวยภารกิจดานสาธารณภัยที่มีลักษณะเฉพาะ ในกรณี

พื้นที่มีความเสี่ยงของภัยที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะเชน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

เกี่ยวของกับเรื่องสารเคมี พื ้นที่รอยเลื ่อนที่มีความเสี ่ยงเกิดแผนดินไหว เปนตน ขั้นตอนที่สําคัญ คือ 

การประสานงานระดับอําเภอกับทองถ่ินในหลายพื้นที่ ในขณะท่ีอําเภอมีกํานันผูใหญบานที่ชวยเหลือในการ

รายงานขอมูลจากในพ้ืนท่ี ความชัดเจนในการแบงหนาที่หรือการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทองถ่ิน

และทองที่ รวมไปถึงหนวยราชการในระดับอําเภอ สงผลตอความลาชาหรือการพิจารณาของ ก.ช.ภ.อ. และ

การรายงานไปสู ก.ช.ภ.จ. กระบวนการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ กวาที่จะไปสูการพิจารณาอนุมัติ

หรือไมอนุมัติเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดน้ัน เก่ียวเนื่องจากกระบวนการข้ันตอนกวาที่

จะทําไดขอมูลการรายงานมาสูกระบวนการพิจารณาใหความชวยเหลือบางครั้งตองแกไขกลับไปกลับมาเพราะไม

เขาหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง ในขณะที่วัตถุประสงคของระเบียบนี้ตองการวางหลักเกณฑสําหรับ

                                                   
9 ขอ 12 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556. 
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สวนราชการในการดําเนินการชวยเหลือโดยเรงดวนตามความจําเปน และเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึน

ในทองที่หน่ึงทองที่ใด เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาก็ตาม 

 การใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบนี้ตองเปนคาใชจาย

ที่จําเปนในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมอันเปนการบรรเทา

ความเดือดรอนเฉพาะหนา โดยไมสามารถใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือสิ่งกอสรางหรือสาธารณูปโภคที่ถาวร

หรือกอสรางใหมได10 คําวา “เปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม” นั่นคือไมสามารถทําใหดีกวาเดิมไดเพราะ

เปนการบรรเทาปญหาเฉพาะหนา ท้ังนี้ ส่ิงที่เกิดข้ึนกับปญหาการตีความในคําดังกลาว แมจะเปนการบรรเทาปญหา

แตบางสภาพการณไมอาจซอมแซมในลักษณะดังกลาวได เปนปญหาตอผูปฏิบัติงานอยูกับที่เกิดเหตุ 

 อยางไรก็ดี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ระเบียบนี้ระบุให

สวนราชการประสานงานระหวางสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐดวยกันกับเอกชนและองคกรการกุศล 

ที่เก่ียวของอยางใกลชิด เพื่อใหความชวยเหลือเปนไปโดยทั่วถึงและไมซํ้าซอนกัน11 กระบวนการนี้จะใชไดดีกับ

พื้นที่ท่ีมีศักยภาพความรวมมือระหวางอําเภอ ทองถ่ิน และเครอืขายอ่ืน ๆ ที่พรอมจะเขามาชวยเหลือประสาน

ตกลงมีการแบงปนทรัพยากรระหวางกันได แตสภาพขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนอีกหลายพื้นที่ คือ กฎหมายในระดับ 

ที่สูงกวาระเบียบฉบับนี้ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะของแตละหนวยราชการสงผลตอผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทําให

การตัดสินใจที่จะเขามารวมดําเนินงานระหวางกันยังติดขัดอยู เชน คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการหยิบยืม

เครื่องจักร คาน้ํามัน คาเบี้ยเลี้ยงตาง ๆ เปนตน นั่นคือ ข้ันตอนระหวางทางกวาที่จะบรรลุวัตถุประสงค 

เพ่ือตองการชวยเหลือผูประสบภัยยังมีปญหาติดขัดที่ตองแกไข ทําความเขาใจ และตกลงรวมกันกอน  

ทําใหวิธีการแกปญหาเฉพาะหนาที่รวดเร็วที่สุดเปนการบริจาค 

 การจัดหาและการควบคุมพัสดุ12 เปนขอติดขัดตั้งแตระดับอําเภอลงไป ซ่ึงเก่ียวเนื่องไปถึงหนวยราชการ

ที่มีความพรอมอยางศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ตองประสานผานสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสาขา กรณีมีสาขาในพ้ืนท่ีอําเภอนั้น หรือสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

เน่ืองจากพ้ืนที่ประสบภัยที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอําเภอจะเขาไปชวยเหลือสิ่งท่ีขาดเปนอยางมาก คือ 

เคร่ืองจักร พาหนะเฉพาะทาง วัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน เรือ เครื่องจักรหนัก อุปกรณดําน้ํา เปนตน ยกตัวอยาง

กรณีเล่ือนยนตทั่วประเทศมีรานเดียวที่ไดตามระเบียบของรัฐ เนื่องจากมีการกําหนดขนาดของเลื่อยยนต

ที่จะนํามาใช และเมื่อรานดังกลาวออกใบเสร็จจะตองไปข้ึนทะเบียนกับกรมปาไม13 ในขณะที่ระเบียบนี้ได

กําหนดข้ันตอนการจัดซื้อจัดจางและวงเงินไมเกิน 100,000 บาท แตสภาพความเปนจริงกลับตองแกปญหา

โดยการขอความรวมมือจากหนวยงานทหารกรณีที่มีหนวยงานทหารอยูในพื้นที่14 หรือภาคเอกชนที่พรอม

                                                   
10 ขอ 17 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556. 
11 ขอ 26 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556. 
12 หมวด 5 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556. 
13 สรุปประเด็นจากการประชุมกลุมยอย กลุมท่ี 2 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561. 
14 สาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในเขตทหาร ระบุไวใน มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. 
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ใหการสนับสนุนมูลนิธิตาง ๆ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด. 

เทศบาลนคร เปนตน 

 

 5.7.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 

 ความลาชาในการเขาไปใหความชวยเหลือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะงบประมาณ

ที ่จะใหแกผูประสบภัยในเขตพ้ืนที่ทองถ่ินนั้น ๆ ทั้ งสามารถชวยไดและไมสามารถชวยเหลือเนื่องจาก

งบประมาณไมเพียงพอ ความไมชัดเจนในกรณีใดควรใหการชวยเหลือไดหรือไมไดโดยเฉพาะความเกรงกลัว

ตอการถูกตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือกรณีเกินขีดความสามารถขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงตามระเบียบจะใหความสําคัญกับการคํานึงถึงสถานะทางการคลังและความจําเปนเหมาะสม  

 การพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 “การชวยเหลือประชาชน” หมายถึง การใหความชวยเหลือประชาชน

ที่ไดรับความเดือดรอน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในการดํารงชีพ โดยอาจใหเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน

หรือการจัดบริการสาธารณะเพ่ือใหการชวยเหลือในระดับเขตพ้ืนท่ีหรือทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดังกรณีที่เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ จะตองดําเนินการ

ชวยเหลือโดยฉับพลันทันที ซึ่งหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสบภัยขนาดเล็กจะสามารถดําเนินการได

เอง โดยไมตองเสนอคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณา ยกเวนกรณีที่

ความชวยเหลือนั้นไมสามารถดําเนินการภายใตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ จึงจะเขาสูการพิจารณาของ

คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย นายกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือรองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับมอบหมายจากนายกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแตละประเภทเปนประธานกรรมการ โดยมีผูแทนทั้งสวนราชการและภาคประชาสังคมเขามารวม

เปนกรรมการ และใหปลัดแตละประเภทองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกรรมการและเลขานุการ 

 ข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาวประสบปญหาในวิธีการปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึง

ขอมูลรายละเอียดของผูประสบภัยที่จะขอรับความชวยเหลือ การกําหนดระยะเวลา ทั้งที่สภาพของผูประสบภัย

โดยเฉพาะบานเรือนที่ตองอยูอาศัยยังไมสามารถอยูอาศัยไดหรือตองอยูอาศัยในสภาพที่ยังไมไดรับการซอมแซม

เพราะตองผานกระบวนการพิจารณาในรูปคณะกรรมการเสียกอน ดังท่ีปรากฏในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน15  

                                                   
15 ขอ 9 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560. 
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  (1) ใหนํารายชื่อของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนที่สํารวจโดยหนวยงานของรัฐและรายชื่อ

ประชาชนที่ย่ืนลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาใชพิจารณาชวยเหลือประชาชน 

  (2) ปดประกาศรายชื่อประชาชนตาม (1) ที่จะไดรับความชวยเหลือ ณ สํานักงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และที่ทําการหมูบาน ชุมชนใหทราบ เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน 

  (3) รายงานผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

  (4) ควบคมุการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนธรรม 

  (5) การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบ 

 จากอํานาจหนาที่ดังกลาวสะทอนถึงสภาพการณที่ เกิดข้ึน เมื่อตองมีกระบวนการสํารวจและ

ระยะเวลาดังกลาว โดยเฉพาะผูท่ีทําการสํารวจและใกลชิดกับประชาชนในระดับหมูบานที่แทจริง คือ กํานัน

ผูใหญบานที่จะรับทราบรายละเอียดวา บานเรือนใดไดรับความเสียหาย และมีผูประสบภัยใดที่ตองการ

ความชวยเหลือ ในขณะที่การปฏิบัติงานระหวางทองถ่ินทองที่หลายแหงยังมีปญหาอํานาจหนาที่สายการบังคับ

บัญชา ทั้งน้ี ยังมีประชาชนอีกจํานวนหนึ่งที่ไมมีทะเบียนบาน การเขามาอาศัยในพื้นที่บุกรุก การเชาพ้ืนที่ที่อยูอาศัย 

การรุกลํ้าลําน้ํา หรือกรณีอ่ืน ๆ ที่ไมปรากฏหลักฐานความเปนเจาของที่ถูกกฎหมาย สงผลตอการใหความชวยเหลือ

ตามระเบียบทางราชการ ซึ่งเกิดในหลายพื้นที่ท่ีบุคคลเหลานี้ไมสามารถรับการชวยเหลือได ทําใหเกิดรูปแบบ

การชวยเหลือผานการบริจาค การใชทรัพยสินสวนตัวของผูบริหารทองถ่ิน  

 การตีความตามกฎหมาย การใหความชวยเหลือในรูปการซอมแซม “ใหคืนสูสภาพเดิม” เปนปญหา

ตอสภาพที่เกิดข้ึนจริง เนื่องจากไมไดทําใหเกิดความถาวรกรณีเกิดภัยซ้ําซาก เชน ถนน เพราะไมสามารถทําให

ดีกวาเดิมได หรือบางกรณีควรรื้อหรือสรางใหม แตก็ไมอาจดําเนินการไดเมื่อมีการตรวจสอบของสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน (สตง.). วามีการใชอุปกรณเขามาเสริมถนน แมวาจะเปดชองใหคณะกรรมการพิจารณา

ในกรณีที่ตองสรางใหมก็ตาม ดังที่ปรากฏการกําหนดขอบเขตความชวยเหลือใน หมวด 3 การใหความชวยเหลือ

ประชาชนดานสาธารณภัย ไววา 

  “ขอ 11 การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน มีลักษณะ

เปนการชวยเหลือที ่จําเปนที่ตองแกไขโดยฉับพลันในการดํารงชีพและความเปนอยูของประชาชน หรือ

เปนการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิม อันเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถใหความชวยเหลือไดทันที ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

  กรณี ส่ิงสาธารณประโยชนที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได รับ 

ความเสียหาย หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวา การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมจะไมคุมคา และ 

การกอสรางใหมจะเกิดประโยชนตอทางราชการมากกวา ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบกอน

การใชจายงบประมาณโดยใหคาํนึงถึงสถานะทางการคลงั” 

 นอกจากนี้ สาธารณภัยที่คาบเก่ียวระหวางหนวยราชการ กรณีเกิดโรคระบาด โรคติดตอ โดยเฉพาะ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระเบียบไดกําหนดถึงแนวทางการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ แตการปฏิบัติงานจริง ความรูความเชี่ยวชาญแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความแตกตางกัน  
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ที่สําคัญคือ ขอกฎหมายที่เก่ียวของรวมถึงหนวยราชการระดับพื้นที่ ปญหาระดับผูปฏิบัติที่จะใหการชวยเหลือ 

การตีความและความเขาใจตอการใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรที่ไดรับความเสียหาย 

คอกปศุสัตว ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเก่ียวพันถึง

กฎหมายเฉพาะของหนวยงานที่เก่ียวของ ศักดิ์และสิทธิ์ของกฎหมายที่ใชปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 

 5.7.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 

 การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)16 ในหลายจังหวัดที่พบปญหา

อยางเดียวกันในเรื่องคาตอบแทนกรณี อปพร. ออกปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติหนาที่ขามเขตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่ตนสังกัด ขอบเขตภารกิจการปฏิบัติงาน รวมถึงเคร่ืองแบบที่ตองสวมใสเพื่อออกปฏิบัติหนาที่ 

ตามจุดตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากทองถ่ิน และเรื่องอํานาจสั่งการให อปพร. ปฏิบัติหนาที่ ระหวางหนวยงาน

ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ นายอําเภอ และนายกทองถ่ิน เนื่องจากบางกิจกรรมที่ อปพร. 

ออกปฏิบัติหนาที่ไมสามารถเบิกคาใชจาย/คาเบี้ยเลี้ยงได อันสงผลตอการเกิดขอทวงติงจากสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดิน (สตง.) จากสภาพปญหาดังกลาว พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย จึงมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 มาบังคับใช 

 สําหรับคาตอบแทน อปพร. ในระเบียบขางตน ขอ 5 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจําเปนตอง

เบิกจายคาใชจายใหแกอาสาสมัครเพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

หนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิเบิกจายได โดยใหนําหลักเกณฑตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

มาใชบังคับ ซ่ึงไดกําหนดอัตราคาตอบแทนให อปพร. โดยคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ ซ่ึงมีพลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ไดออกระเบียบดังกลาวข้ึน 

ทั้งสองระเบียบนี้จึงเปนไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือใหแกไขปญหาการปฏิบัติงานของ อปพร.  

 การดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย อปพร. มีสิทธิไดรับเงิน

คาใชจายเพื่อเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ไดแก17 

                                                   
16 รายละเอียดเก่ียวกับ อปพร. เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน พ.ศ. 2553. 
17 ขอ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560. 
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  (1) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่ที่ ไดรับคําส่ังชวยสนับสนุน 

การปฏิบัติหนาที่จากผูบริหารทองถ่ินแหงนั้น 

  (2) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพื้นที่อ่ืนที่ไปสนับสนุนการปฏิบัติตาม 

คํารองขอจากผูบริหารทองถ่ินแหงนั้น 

 โดยคาใชจายไดกําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ไดตั้งงบประมาณไว 

ในหมวดคาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ อันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความเหมาะสมและความจําเปนดวย 

ระเบียบดังกลาวไดกําหนดให อปพร. ท่ีไดรับคําส่ังจากผู อํานวยการ ผูบัญชาการ นายกรัฐมนตรี หรือ 

รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แลวแตกรณี เพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในเขตพ้ืนที่หรือนอกเขตพ้ืนที่ไดรับคาใชจายในอัตราคาคนตอวัน ดังนี้ 

  (1) กรณกีารปฏิบัติหนาที่ไมเกิน 4 ชั่วโมง ใหไดรับคาใชจาย จํานวน 100 บาท 

  (2) กรณีการปฏิบัติหนาที่เกิน 4 ช่ัวโมง แตไมเกิน 8 ช่ัวโมง ใหไดรับคาใชจาย จํานวน 200 บาท  

  (3) กรณกีารปฏิบัติหนาที่เกิน 8 ชั่วโมงข้ึนไป ใหไดรับคาใชจาย จํานวน 300 บาท 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถจายคาใชจายใหแก อปพร. ในสังกัดไดตามช่ัวโมง 

การปฏิบัติงานที่กําหนดไวในขางตน แมวาเปนกรณีผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการจังหวัด ผูอํานวยการกลาง 

ผูบัญชาการ นายกรฐัมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีคําสั่งใช อปพร. ปฏิบัติหนาที่

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ อปพร.นั้นสังกัดสามารถเบิกจายคาใชจาย

ให อปพร. ในสังกัดได หรือผูอํานวยการกลางอาจพิจารณาใชจายจากเงินอ่ืนก็ได18 

 นอกเหนือจากการแกไขปญหาระเบียบการเบิกจายใหกับ อปพร. แลว กรณีเร่ืองชุด อปพร. ก็ไดมี 

การออกระเบียบเพ่ือแกไขสภาพปญหาการขาดแคลนชุด ไมสามารถตัดชุดไดตามขนาดตัวท่ีแตกตางไป 

ของ อปพร. ระเบียบดังกลาวคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเคร่ืองแตงกาย 

ของเจาหนาที่ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ใหสามารถเบิกจายไดคนละไมเกิน 2 ชุดตอป เพ่ือสวมใสในขณะปฏิบัติงาน

ตามหนาที่19 ในขอ 6 (1) ไดกําหนดเครื่องแตงกายชุดฝก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบดวย 

หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเทา รวมทั้งบัตรประจําตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเคร่ืองหมาย อปพร. 

สามารถเบิกจายไดจากงบดําเนินการหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ใหคํานึงถึงความเหมาะสมตลอดจน

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ ดวย20 

 

                                                   
18 ขอ 5 ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัคร

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560. 
19 ขอ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเคร่ืองแตงกายของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2560. 
20 ขอ 8 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาวัสดุเคร่ืองแตงกายของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2560. 
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5.7.5 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 กฎกระทรวงฉบับนี้ระบุโครงสรางภายในของกรมในกรณี “ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 1-12” ในขณะที่มีการจัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจริง จํานวน 18 ศูนย ทําให 

อีก 6 ศูนย มิไดมีกฎหมายรองรับ เปนการจัดตั้งหนวยงานภายใน เชนเดียวกับสํานักงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัด สาขา โดยอํานาจของอธิบดีจัดตั้งเปนการภายใน สงผลตอการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 

เม่ือไมมีกฎหมายรองรับหนวยงานอยางเปนทางการ 

 สําหรับศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-12 มีการกําหนดอํานาจหนาที่ไวในกฎกระทรวง

ดังกลาว ใหมีอํานาจหนาที่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบดังตอไปนี้21 

  (1) อํานวยการปฏิบัติการใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยและพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ 

  (2) สนับสนุนและปฏิบัติการปองกันและบรรรเทาสาธารณภัย และชวยเหลือผูประสบภัยและ

ฟนฟูสภาพพ้ืนที่ท่ีเกิดสาธารณภัย 

  (3) ใหความรูและคําแนะนํา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานภาครฐัและภาคเอกชนที่เก่ียวของ 

  (4) สนับสนุนและจัดใหมีการฝกอบรมซอมแผนปองกันสาธารณภัย 

  (5) บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

จากท่ีกลาวไปขางตนทําใหเห็นวา ขอเสนอแนะเก่ียวกับกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติตอการบริหาร

จัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ประเด็นที่สําคัญคือ การสรางความรูความเขาใจและการใชประโยชนเก่ียวกับ

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 สภาพปญหาที่เกิดข้ึนเก่ียวกับบทบาทของ

ผูอํานวยการระดับตาง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัด โดยเฉพาะผูอํานวยการทองถ่ินวามีขอบเขตอํานาจหนาที่สามารถ

ดําเนินการสิ่งใดไดบาง จากผลการประชุมกลุมยอยในจังหวัดกรณีศึกษา ในกลุมตัวแทนจากองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจํานวนมากยังขาดความรูความเขาใจบทบาทของ “ผูอํานวยการทองถ่ิน” ซ่ึงปรากฏอยูใน

พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ยังขาดการทําความเขาใจ การอานและตีความ

กฎหมายเพ่ือนําไปใชประโยชน การเลือกใชวิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนาเมื่อเกิดภัย สงผลใหเครื่องมือหรือ

กลไกท่ีมีอยูกลับไมไดถูกใชอยางเต็มประสิทธิภาพ สงผลไปถึงภารกิจ “การลดความเสี่ยง” ในระดับพื้นที่ 

ที่ยังขาดการปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ แนวทางปฏิบัติที่สมควรดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ  

ที่เก่ียวของกับภารกิจลดความเสี่ยง แมกระท่ังการใหความรูดานกฎหมายระเบียบตาง ๆ ท่ีจะเปนเคร่ืองมือ 

ชวยปฏิบัติงานไมวาจะเปนบุคลากรภายในของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงบุคลากรของ 

หนวยราชการอ่ืน ๆ และระดับปฏิบัติการในพื้นที่ อาสาสมัครตาง ๆ ที่พรอมเขามาเปนเครือขายการขับเคล่ือน

                                                   
21 ขอ 16 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557. 
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี กฎหมายระเบียบตาง ๆ ยังมีความจําเปนอยูที่จะสราง 

ความเขาใจกรณีประชาชนที่เปนผูประสบภัยบอยครั้งตองการใหหนวยงานเขาไปชวยเหลืออยางรวดเร็ว 

ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติตาง ๆ หากมีความรูความเขาใจจะชวยทําใหเกิดการสื่อสารและการเตรียมความพรอม

เม่ือเกิดภัยข้ึนได 

 นอกจากนี้ ความสอดคลองของเนื้อหาในกฎหมายระเบียบตาง ๆ และแนวทางปฏิบัติของแตละหนวยงาน

ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการสาธารณภัยรวมกัน แตละหนวยงานท่ีปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีตางมีกฎหมาย

ระเบียบตาง ๆ ที่ใชปฏิบัติหนาที่ของตนเอง แมวาบางภารกิจจําเปนตองปฏิบัติงานรวมกัน แตขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีที่ผูปฏิบัติงานในฐานะหนวยราชการท่ีอยูในพ้ืนที่ตางยึดหนวยงานหลักของตนเองเปนสําคัญ ในขณะที่

อํานาจการตัดสินใจ ศักดิ์และสิทธิ์ของกฎหมาย ผูมีอํานาจชี้ขาดอยูที่สวนกลาง ทําใหการไมกลาตัดสินใจ

ดําเนินการที่ยังไมชัดเจน ในขณะที่บุคลากรสวนใหญที่ปฎิบัติหนาท่ีในพื้นที่ลวนตางยังขาดองคความรูท่ีสําคัญ 

คือ กฎหมายระเบียบตาง ๆ ซึ่งไมไดหมายความเฉพาะท่ีใชปฏิบัติงานของตนเองเทานั้น ยังรวมถึงกฎหมาย

ระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ทับซอนหรือคาบเก่ียวอํานาจ

หนาที่ระหวางกัน เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับเขตอุทยานแหงชาติ เขตปาสงวน ลุมน้ํา พื้นที่มรดกโลก 

เขตนิคมอุตสาหกรรม เปนตน ดังที่เกิดเหตุการณไมสามารถเขาชวยเหลือผูประสบภัยที่อยูในเขตพื้นท่ีเหลานี้ได 

เพราะปญหาในขอกฎหมายของแตละหนวยราชการ  

 การปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะ และความจําเปนตอการใหความชวยเหลือประชาชน 

ในพ้ืนที่ ไมวาจะเปนเรื่องขอบเขตอํานาจ งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรดานตาง ๆ ของแตละหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ จําเปนที่หนวยงานสวนกลางจะตองมีการศึกษาหาวิธีการที่จะทําอยางไรใหหนวยปฏิบัติงานในพ้ืนที่

ขับเคลื่อนงานรวมกันได ทั้งที่เปนความชวยเหลือประชาชนเชนเดียวกัน สิ่งสําคัญ หากกฎหมายใดสามารถ

เชื่อมโยงหรือมีขอยกเวนท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ไดมีองคความรูเพ่ิมเติมรวมกัน เพ่ือลดข้ันตอน

การใหความชวยเหลือแกประชาชน โดยเฉพาะเมื่อประสบภัยในพื้นท่ีคาบเก่ียวอํานาจหนาที่ระหวางหนวยราชการ 

หรอืภาคธุรกิจเอกชน 
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บทที่ 6 

ระบบงาน กลไก และโครงสราง 

การบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี 
 

 

 การออกแบบระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการในพื้นที่ซึ่งปรากฎในสวนนี้นั้น จะเปน

การผสมผสานแนวคิดทางวิชาการ ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ระเบียบ กฎหมาย และยุทธศาตรของ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเก่ียวของ และที่สําคัญคือ การผนวกประเด็นปญหาสําคัญในพื้นที่ศึกษา

อันเกิดจากการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรในพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปสูรูปแบบท่ีใชเปนแนวทางสําหรับการพิจารณา

ความเหมาะสมของโครงสรางปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละพื้นที่ตอไป 

 

6.1 ขอกําหนดที่สําคัญ 

 

 การดําเนินการออกแบบกลไกระดับพ้ืนท่ีเพ่ือแกไขสภาพปญหาของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในการดําเนินภารกิจในแตละพ้ืนที่นั้น จะใหความสําคญักับการพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ดังน้ี 

  

6.1.1 กรอบแนวคิดทางวิชาการ 

 สําหรับกรอบแนวคิดหลักที่นํามาใชในสวนนี้ ไดแก กรอบแนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 

(Area-Based Management) หมายถึง แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง

ความทาทายที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอนในหลายดาน อาทิ เทคโนโลยีสมัยใหม การเติบโต

ของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม การจัดการภัยพิบัติ เปนตน การเปลี่ยนแปลงดังกลาว

มีผลตอการดํารงชีวิตของผูคนในสังคมนําไปสูการบริหารจัดการความคาดหวังของผูคนภายใตความซับซอน

ในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ที่ในอดีตมีเพียงแตรัฐเทานั้นมีมีอํานาจในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การบริหารจัดการ

เชิงพื้นที่จะใหความสําคัญกับการกําหนดพื้นที่เปาหมายทางภูมิศาสตรอยางเฉพาะเจาะจงในประเทศ

ตามคุณลักษณะปญหาการพัฒนาที่มีความซับซอนเปนการเฉพาะของพื้นที่ ผานวิธีการการบูรณาการ (integrated 

approach) การผนวกรวมหรือสรางความเขาใจรวมกัน (inclusive approach) การมีสวนรวม (participatory 

approach) และการยืดหยุน (flexible approach)1 ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการจัดแบงมิติการบริหารจัดการดังกลาว 

                                                             
1 Jan Harfst, "A Practioner's Guide to Area-Based Development Programming," (UNDP Regional 

Bureau for Europe & CIS, 2006) 
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ในสวนที่เกี่ยวของ/สามารถนํามาปรับใชกับประเด็นวิจัยดังกลาวนั้น จะพบวามีมิติที่จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

พึงพิจารณาดังตอไปนี้ 

  1) พ้ืนที่ และปญหาตองมีความเชื่อมโยง กัน (“Area” and “Problem” are linked) 

กลาวคือ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ตองมีการหยิบยกปญหาของพื้นที่ โดยตองกําหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร

ที่ตองเขาไปจัดการกับปญหา เปนพ้ืนที่เฉพาะในการบริหารจัดการ 

  2) มีการระบุปญหาที่ชัดเจนของพื้นที่ผานการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี (problems to be 

addressed) ปญหาของพื้นที่ที่พบโดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก ปญหาที่เกี่ยวของกับ

ความขัดแยง (Conflict-related) ปญหาท่ีเกี่ยวของกับภัยพิบัติ (Disaster-related) ปญหาที่เกี่ยวของกับ

ความยากจน (Poverty-related) และปญหาที่เก่ียวของกับการกีดกันทางสังคม (Exclusion-related) 

  3) มีการระบุระดับการแกไขปญหาของพื้นที่เหมาะสมกับลักษณะของปญหาที่ตองไดรับ

การแกไข (level of the area) ตามระดับการแกไขปญหาของพ้ืนที่ (level of the area) อาทิ ระดับการปกครอง

และกลไกการบริหารสําหรับการแกไขปญหาของพ้ืนที่ที่แบงออกเปนระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ

ทองถิ่น การกําหนดระดับการแกไขปญหาของพื้นท่ีตามความเปนจริงและมีประสิทธิผล จะชวยใหประยุกตใช

ระดับการปกครองและกลไกการบริหารที่เหมาะสมตอการแกปญหาของพ้ืนที่ เนื่องจากปญหาของพื้นที่

บางอยางตองแกไขดวยระดับการปกครองและกลไกการบริหารในระดับชาติจึงจะเหมาะสมที่สุด  

 ดังน้ันแลว ภายใตกรอบแนวคิดดังกลาว หมายความวา การออกแบบการทํางานในเชิงพื้นที่น้ันจะตอง

สอบรับกับการทําหนาที่ของราชการสวนกลาง และสัมพันธกับบริบทพื้นที่ สามารถดําเนินงานในลักษณะ

ที่เก่ียวเน่ืองกับประเด็นปญหาในพื้นที่ได ขณะเดยีวกัน หลักการสําคัญของการทํางานในลักษณะ Area-Based 

Mechanism นั่นก็คือ การท่ีไมพึงออกแบบกลไก โครงสราง รวมถึงระบบงานที่เปนแบบแผนเดียวกันทั้งประเทศ 

ดังนั้น จึงตองออกแบบระบบใหรับกับบริบทเชิงพื้นที่ที่มุงเนนใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากฐานราก

ของสังคม และการขับเคลื่อนพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญในพ้ืนที่น้ัน ๆ คณะผูวิจัย ไดดําเนินการคนหา 

นิยาม และระบุสภาพปญหา ผานการเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหจัดทํารูปแบบที่เหมาะสม

ตอการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ตอไป 

 

6.1.2 กรอบทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย 

อาจกลาวไดวา แนวคิด/ความพยายามในการพัฒนาระบบราชการไทยนั้น เปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

แตกระน้ัน รูปธรรมของการพัฒนาที่มผีลตอความเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยะสําคัญคร้ังลาสุดนั้น ไดแก การปฏิรูป

ระบบราชการในชวงป พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ความพยายามผลักดันใหเกิดการปฏิรูปดังกลาว เปนผลมาจากปจจัย

ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และเทคโนโลยีท่ีนําไปสู

สภาพปญหา ความทาทายใหม ๆ ความตองการ และความคาดหวังของประชาชนตอการใหบริการของภาครัฐ 

เม่ือเปนเชนนี้ ทําใหภาครัฐเองตองดําเนินการกําหนดมาตรการ กลยุทธตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง 

และความตองการขางตน 
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โดยการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบราชการในหวงที่ผานมา ไดใหความสําคัญอยางย่ิงกับการลดข้ันตอน 

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รวมไปถึงการออกแบบกลไกการใหบริการของหนวยงานทั้งสวนกลาง 

และในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานในการใหบริการสาธารณะ การถายโอน

ภารกิจบางสวนไปใหหนวยงานในพ้ืนที่ ภาคสวนอ่ืนในพ้ืนที่ในการดําเนินการแทนรัฐ ซึ่งผลลัพธที่ไดดูจะเปน

การสรางความพึงพอใจแกผูรบับริการ ซึ่งก็คือประชาชนขึ้นมากตามลําดับ 

ดวยเหตุนี้เอง การพิจารณาถึงแนวทางท่ีจะนํามาปรับใชในการกําหนดโครงสราง รูปแบบ การบริหารงาน

ในเชิงพื้นที่ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําแนวทางการพัฒนาระบบ

ราชการมาเปนหนึ่งในแนวทางสําคัญในการออกแบบตอไป ทั้งนี้ หลักการและแนวทางที่คณะผูวิจัยหยิบยก

มาใชในเบื้องตนนี้ จะเปนหลักการหรือแนวทางบางสวนที่สอดคลอง และเหมาะสม ตามที่ปรากฎอยูใน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งประกอบไปดวยแนวทางดังตอไปนี้ 

(1) ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐใหดําเนนิการเฉพาะสวนที่เปนภารกิจที่รัฐควรดําเนินการ ลดความซ้ําซอน 

ปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน และเพ่ิมขีดสมรรถนะของหนวยงาน พัฒนารูปแบบการบริหารและกระบวนการ

ทํางานใหม สรางขีดสมรรถนะ คานิยมและวัฒนธรรมองคการ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุน

ในการทํางาน ทํางานดวยความรวดเร็ว โปรงใส มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

 (2) บูรณาการการทํางานของภาครัฐและในระดับตาง ๆ พัฒนารูปแบบการทาํงานใหมีความสอดคลอง 

เชื่อมโยงกันเพ่ือรองรับการดําเนินงานนโยบายสําคัญของประเทศและระดมสรรพกําลังบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ

ในแตละสาขาเพื่อผลักดันการนํานโยบายสูการปฏิบัติ รวมถึงเพ่ิมบทบาทของภาคสวนอ่ืน ๆ  ในสังคมท่ีมีความพรอม 

เชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เขามารวมดําเนินการ  

อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการบริหารราชการที่จําเปนจะตองเกิดข้ึนในอนาคต กลาวคือ ภายใต

บรบิททางการเมือง ภูมิภาค สังคม และเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไดสงผลกระทบโดยตรงตอ

ระบบการบริหารราชการไทย ทําใหสวนราชการจําเปนตองปรับบทบาทในการขับเคลื่อนงานใน 2 ประเด็นหลักที่

สําคัญ ดังตอไปนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง การปรับบทบาทจากผูแกปญหาในแบบดังเดิมไปสูผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการสราง

ทางเลือกในการแกปญหาตาง ๆ (From Traditional Role of Problem Solver to Solution Enabler) 

หมายความวา จากเดิมที่รัฐมีบทบาทเปนผูปกปองดูแลสังคม (Paternalism/Regulator) ที่จะตองดําเนิน

มาตรการหรือแสวงหาแนวทางในการรับมือ แกไขปญหาและความตองการของสังคมเชนในอดีต รัฐจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองปรับตัวไปสูการมีบทบาทหรือทําหนาที่ในการเปนกลไกหลักในการติดตาม และดูดซับประเด็น

ปญหาตาง ๆ เพ่ือทําหนาที่เปนผูเก้ือหนุนและกระตุนใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย ผูมีสวนเก่ียวของในทุกภาคสวน 

เขามารวมสนทนา แลกเปลี่ยนองคความรูในการจัดการปญหาในแนวทางที่ยอมรับไดจากทุกภาคสวน ซึ่งกลไก

ดังกลาว รัฐจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเปดพ้ืนที่ใหเกิดการรวมคิด กําหนดทางเลือกใหม ๆ ในการแกไขปญหา 

ภายใตองคความรูใหม นวัตกรรมใหมนั่นเอง 
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ประการที่สอง การปรับปรุงวิถีทางในการขับเคล่ือนงานจากการแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อน

ภารกิจหนึ่ง ๆ ภายใตโครงสรางที่ตายตัว ไปสูการจัดวางสถาปตยกรรมของทางเลือกที่เรียบงายแตหลากหลาย

ในก าร จั ดการกับปญหาต าง ๆ (From Finding Mode of Implementation to Simplifying Choice 

Architecture) หมายความวา ภายใตการปรับปรุงไปสูบทบาทใหมในการทําหนาที่เปนผูเกื้อหนุนเพื่อสรางทางเลือก

ในการจัดการปญหานั้น กระบวนการขับเคลื่อนงานดังกลาวก็จําเปนที่จะตองมีการปรับปรุง โดยมีการออกแบบ

สถาปตยกรรมที่มีความเรียบงาย สามารถเปดรับแนวทางการพัฒนาใหม ๆ ทางเลือกใหม ๆ เพ่ือจัดการตอปญหา 

หรอืความตองการไดอยางยืดหยุน และหลากหลาย 

กลาวโดยสรุป แนวคิดสําคัญที่จําเปนจะตองพิจารณาเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในอนาคต ซึ่งสามารถ

นํามาประยุกตใชในการออกแบบโครงสรางการทํางานนี้ได ประกอบไปดวย การปรับบทบาทของรัฐจาก

ผูจัดทําบริการสาธารณะตาง ๆ มาเปนบทบาทในฐานะผูกํากับดูแล ซึ่งจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพิจารณาถายโอน

อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบใหแกภาคสวนตาง ๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพ และมีความสามารถ

เพียงพอในภารกิจนั้น ๆ ทั้งนี้ บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวจะนําไปสูการที่รัฐ หรอืสวนราชการตองผันตัว

ไปทําหนาที่ในประเด็นเรื่องการสรางกฏเกณฑ กติกา มาตรการที่สอดรบักันสภาพปญหาใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว อีกทั้งภาครัฐเองยังจําเปนอยางย่ิงที่จะตองยกเลิกกฎระเบียบ และการควบคุมที่ไมเปนประโยชน 

หรือเกินความจําเปนลง เพ่ือใหไมเกิดเปนอุปสรรคตอการทํางานของภาคสวนอ่ืนที่เขามาจัดทําภารกิจแทนรัฐ

นั่นเอง ขณะเดียวกัน การปรับบทบาทอีกประการหนึ่งที่สําคัญ คือการที่รัฐเปนอยางย่ิงที่จะตองปรับเปลี่ยน

บทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Enabler) ซึ่งก็คือ การใหความสําคัญกับการเปนกลไกหลักในการติดตาม 

ดูดซับประเด็นปญหาทางสังคมตาง ๆ และสามารถเก้ือหนุน รวมไปถึงกระตุนภาคสวนอื่นที่มีศักยภาพใหเขามารวม

หารอื พูดคยุ สนทนาเพื่อเฟนหาแนวทางท่ีเหมาะสม เปนที่ยอมรับได ในการแกไขปญหา และพัฒนาไปสูการสราง

นวัตกรรมใหม ๆ ที่เปนทางเลือกสําหรับความเปลี่ยนที่รวดเร็วเชนในปจจุบันและอนาคต 

ผนวกกับแนวคิดการอภิบาล2 (Governance) ซึ่งเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการพิจารณา

ในมิติการดําเนินกิจกรรมสาธารณะที่ดําเนินไปภายใตบทบาทของเครือขาย ซึ่งเปนการรวมกลุมของตัวแสดง

ในภาคสวนตาง ๆ ของสังคม เพ่ือรวมมือผลักดันภารกิจ หรือกิจกรรมที่นําไปสูการบรรลผุลประโยชนสาธารณะ 

ทั้งนี้ เครือขายที่กลาวมาขางตนนั้นจะพิจารณาไปถึงความหลายหลายของเครือขาย ตั้งแตเครอืขายท่ีเกิดจาก

ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง แตอยูตางสังกัด (Inter-organizational) รวมไปถึง 

หนวยงานในภาครัฐที่อยูภายใตโครงสรางการปกครองที่ตางระดับกัน (Intergovernmental) หรือรวมถึง

เครือขายความรวมมือที่ตัดขามเสนแบงระหวางหนวยงานภาครัฐกับองคกรในภาคสวนอื่นของสังคม 

เชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ท่ีเขามารวมประสานความรวมมือในการใหบริการสาธารณะในพื้นที่ 

 

 

 

                                                             
2 วสันต เหลืองประภัสร และชาย ไชยชิต, “การอภิบาล” (Governance) ในฐานะมโนทัศนทางการบริหารรัฐกิจ 
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แผนภาพที่ 6.1 สรุปแนวคิด/ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

โดยยุทธศาสตรชาติจะมีความเกี่ยวของกับการกําหนดกลไกการใหบริการสาธารณะในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนอง

ตอสภาพปญหาในปจจุบัน ทั้งนี้ ประเด็นที่ปรากฎในยุทธศาสตรดังกลาวนั้น ไดมีการเชื่อมโยงมาจากแนวคิด

เร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนซ่ึงเปนวาระหลักของการพัฒนาในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อองคการสหประชาชาติ

ไดประกาศ “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เปาหมาย 

สําหรับใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลการพัฒนาของโลกระหวางป ค.ศ. 2016-2030 ประเทศไทยเปนหนึ่ง

ในประเทศที่ไดลงนามรวมกับภาคีสมาชิก จึงไดดําเนินการกาํหนดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ

ผูกโยงเขากับประเด็นในยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 และกําหนด

อยูในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันซึ่งถูกระบุไวในมาตรา 65 ที่กําหนดใหยุทธศาสตรตองมีการบรรจุเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนเขาไปดวย ในสวนของประเด็นเรื่องการจัดการภัยพิบัตินั้น จะสอดคลองตามเปาหมาย

ดานเศรษฐกิจ (Prosperity) หรือเปาหมาย SDGs ที่ 11 ประกอบดวยเปาประสงค คือ การลดการเสียชีวติและ

จํานวนคนที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ และกลุมเปาหมายดานสิ่งแวดลอม (Planet) 13 ประกอบดวย

เปาประสงค 13.1 เสริมภูมิตานทานและขีดความสามารถในการปรับตัวตออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่เก่ียวของกับภูมิอากาศ 13.2 บรูณาการมาตรการดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเชื่อมโยงลงไปสู

แนวทาง 

การบริหารงาน 

ในระดับพ้ืนที่ 

ลดบทบาทภารกิจของ

ภาครัฐใหดําเนินการ 

เฉพาะสวนที่เปนภารกิจ 

ที่รัฐควรดําเนินการ 

บูรณาการการทํางาน

ของภาครัฐและ 

ในระดับตาง ๆ 

แนวคิดการอภบิาล (Governance) 
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ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตรท่ี 1 วาดวยการเสริมสราง

และพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรที่ 4 วาดวยการเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วาระการพัฒนาที่ ย่ังยืนของโลก ค.ศ. 2030 ไดกําหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่รุนแรงและพันธกรณีท่ีเกี่ยวของ ทําใหไทยตองพรอมรับภาระในการลดกาซเรือนกระจกมากขึ้น ภายใต

กระแสการแขงขันการคาท่ีเขมขน การมีรูปแบบ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

ลดการเกิดของเสีย การอนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทรและทะเล การปกปองและฟนฟูระบบนิเวศปาไม

อยางยั่งยืน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการการเมืองอยางยั่งยืน  

ลดผลกระทบทางลบ ตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินการอยางเรงดวน เพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหประเทศตองมีการกําหนดเปาหมายและแนวทาง การพัฒนา

เพื่อรักษาฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใชประโยชน

ทรัพยากรอยางยั่งยืน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด ซึ่งจะเปนโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไก

ดําเนินงาน ของหนวยงานตาง ๆ ภายในประเทศใหเกิดการบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุเปาหมาย

การพัฒนาที่ย่ังยืนของโลกและพรอมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอยางย่ังยืน  

ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง ไดมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับการรักษา

ความสงบภายในประเทศ เพ่ือปรับสภาพแวดลอมดานความมั่นคงใหประเทศมีความสงบเรียบรอยและสันติสุข 

ในขณะเดียวกันก็จะตองมีการปองกัน และแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ 

แมวาจะยังคงใหความสําคัญกับความมั่นทางทางการทหารเปนหลัก แตก็ไดระบุประเด็นที่ตองพิจารณาเร่ืองภัยพิบัติ

ไวดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจาก การระบุใหมีการ “ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพหนวยงานดานความมั่นคง 

รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ใหมีความพรอมและเพียงพอในการปองกัน และรักษาอธิปไตยของประเทศ 

รวมทั้งสามารถติดตาม ปองกัน แกไข และรับมือกับปญหาความมั่นคง และภัยพิบัติทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับ

อยางบูรณาการท้ังภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ

รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ” อีกทั้ง มีการกําหนดใหมีการ “พัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและ

การบรหิารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมีความพรอมเผชิญกับสภาวะไมปกติภัยคุกคามทุกมิติทุก

รูปแบบและทุกระดับ รวมท้ัง ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ ไดอยางแทจริง”  

ในประเด็นที่ 2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันน้ัน ก็ไดมีการระบุไวในหัวขอ

เรื่องอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศที่ใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ 

รวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือระหวางและหลังเกิดภัยพิบัติไวดวย 

ทายที่สุด ในประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ไดระบุถึงแนวทางการสรางความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมเพ่ือบรรเทาปญหาภัยพิบัติ เชน มุงเนนการลดการปลอย

กาซเรือนกระจก และสรางสังคมคารบอนตา ปรับปรงุการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ังระบบ  
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สิ่งที่ตองพิจารณาตอเนื่องจากยุทธศาสตรชาติ 20 ปนั้น ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ใหความสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการสาธารณภัย 

โดยเนนไปที่การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยการรักษา

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

โดยเฉพาะภัยแลงและอุทกภัย ซึ่งเปนสาธารณภัยที่เกิดข้ึนบอยคร้ังและทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจกลาวไดวา 

ในชวงท่ีผานมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

เพื่อใหชุมชนสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของคนในชุมชนดวยชุมชน เชน ชุมชนจัดการภัยพิบัติ 

ซึ่งสอดรับกับแนวทางการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ใหความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน ซึ่งความเขมขนในการสรางการมีสวนรวมดังกลาว ไดถูกใหความสําคัญยิ่งข้ึนในแผนฯ 

ฉบับนี้ ดงัจะเห็นไดจาก 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ขอ 3.6 บริหารจัดการ

เพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เขาสู

กระบวนการวางแผนในทุกระดับ เสริมสรางขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ 

โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนรับมือภัยพิบัติในระดับพื้นที่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาวะ

ฉุกเฉิน การพัฒนาระบบการฟนฟูหลังเกิดภัย และการสงเสริมองคความรูดานภัยพิบัติ และ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

ขอ 3.2 การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพื่อการเตรียมความพรอมในการรับมือกับ

ภัยคุกคามทั้งดานการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ ที่ใหความสําคัญกับระบบการเตรียมความพรอมและกลไก

เผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพใหพรอมตอการเผชิญสถานการณวิกฤติ ท้ังภัยคุกคามดานความมั่นคงและสาธารณภัย

ขนาดใหญ นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการในการเตรียมความพรอม

โตตอบท้ังในระยะกอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย และหลังเกิดภัย พรอมทั้งจัดทาํระบบบริหารจัดการความรู

ที่เชื่อมโยงขอมูลทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับชุมชน 

นอกจากนี้ รางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2561 – 2580 ก็ไดใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องความมั่นคง โดยการปองกันและแกไขปญหาที่มี

ผลกระทบตอความมั่นคงนั้น มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ รวมทั้งสิ้น 15 แนวทาง ซึ่งแนวทางท่ีเก่ียวของ 

ไดแก แนวทางที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเปนการมุงนําแนวทางการรูรับ ปรับตัว ฟนเร็ว 

อยางยั่งยืน ภายใตหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาดําเนินการใหสามารถ

รองรับปญหาท่ีเก่ียวของตาง ๆ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพครบถวน โดยมีแนวคิดในการดําเนินการ

ที่สําคัญภายใตแนวทางการพัฒนา ดังกลาวนี้ประกอบดวย (1) สงเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ดวยการพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมดานการจัดการสาธารณภัย (2) บูรณาการระบบการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉินใหประเทศไทยมีมาตรฐานระบบ บัญชาการเหตุการณที่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัย
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รูปแบบใหมไดครอบคลุมทุกมิติ (3) เพิ่มประสิทธิภาพการฟนฟู อยางยั่งยืนดวยการพัฒนาระบบและ

มาตรการในการฟนฟูที่ดีกวาเดิมและปลอดภัยกวาเดิม เพ่ือตอบสนองความตองการผูประสบภัยอยางทั่วถึง 

และเปนธรรม (4) สงเสริมมาตรฐานความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ ความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ผานทางความรวมมือระหวางประเทศดานมนุษยธรรม มีความเปนเอกภาพ และไดมาตรฐานโลก เพื่อเปนแนวหนา

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ (5) ขับเคลื่อนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถ และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

6.1.4 กฎหมายและยุทธศาสตรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กฎหมายและยุทธศาสตรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สําคัญ มีดังนี้ 

1) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558  

แผนแมบทท่ีกําหนดกรอบ ทิศทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ และหนวยงานที่เ ก่ียวของในการจัดการ 

สาธารณภัย โดยเปนแผนที่มีลักษณะเปนแนวคิดการปฏิบัติ (Concept of Operations: CONOPS) ที่ไดนําแนวคิด

การพัฒนาระบบการปองกัน การเตรียมความพรอม และการสรางภูมิคุมกันดวยการพัฒนาองคความรูและ

การเสริมสรางความเขมแข็งในระดับชุมชนในการเฝาระวังและรับมือกับสาธารณภัย นอกจากนี้ไดมีการนําแนวคิด

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) ตามกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยง

จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 เพ่ือปองกันสาธารณภัยตามหลัก “รูรับ ปรับตัว ฟนเร็วทั่ว อยางยั่งยืน” 

(Resilience) โดยใหความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตั้งแตกอนเกิดภัย ระหวางเกิดภัย 

และหลังจากภัยผานพนไป  

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 ประกอบไปดวย 4 ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 

คือ 1) การมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 3) การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการฟนฟูอยางย่ังยืน 4) การสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการสาธารณภัย 

เพ่ือใหการดําเนินการที่สอดคลองตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่มีการกําหนดให

ถายทอดแผนไปสูการจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของหนวยงานในพ้ืนที่ระดับจังหวัดและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ 7,851 แหง โดยกําหนดใหจังหวัดจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด พ.ศ. 2558 และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยลอไปกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 

ซึ่งแนวทางดังกลาวเปนหนึ่งในมาตรการในการเตรียมความพรอมดวยการจัดทําแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยของหนวยงานในพื้นที่ตามแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) 

ปจจุบันไดมีการผลักดันจนนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
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 2) กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย 

ปจจุบัน แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ป พ.ศ.2558 ซึ่งอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี

ในป พ.ศ. 2558 ถือเปนแนวทางหลักในการขับเคลื่อนปฏิบัติการดานสาธารณภัยในประเทศ โดยกรอบนโยบาย

และแผนฯ ดังกลาวจะอยูภายใตกรอบการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเซนได (SFDRR) การไดมาซึ่งกระบวนการ

ในการพัฒนากรอบนโยบายและแผนดังกลาวนั้น จะใชการประชุมปรึกษาหารือแบบมีสวนรวม โดยให

คณะทํางานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทํารางกรอบนโยบายและแผนขึ้น แลวนําใหหนวยงาน

หลักตาง ๆ ที่มีบทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัย รวมกันทบทวน ปรับแก 

เพิ่มเติม และสรุปเปนนโยบายหลักและแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติ พ.ศ.2558 ในท่ีสุด  

กรอบนโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2558 ครอบคลุมแนวทางดงันี้ 

1. การพัฒนาการลดความเสี่ยงสาธารณภัย ดวยการปองกัน ลดผลกระทบ และเตรียมความพรอม

ที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรางความเขมแข็งใหเปนชุมชนปลอดภัย และสงเสริมใหทองถ่ินและชุมชนมสีวนรวม

ในการจัดการ เพ่ือใหเกิดการรับรูและปรับตัวตอผลกระทบจากสาธารณภัยไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. การบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัย

ในภาวะฉุกเฉินใหเกิดประสิทธิภาพ พรอมทั้งการบรรเทาทุกขและชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว 

ทั่วถึง และทันเหตุการณ 

3. การพัฒนาระบบการฟนฟูใหสามารถตอบสนองความตองการของผูประสบภัยไดอยางทั่วถึง

และเปนธรรม พ้ืนที่ประสบภัยไดรับการซอมสรางและฟนสภาพใหดีและปลอดภัยกวาเดิม 

4. การพัฒนาและสงเสริมมาตรฐานความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยง 

จากสาธารณภัยรวมกับหนวยงานเครือขายทั้งภายในและภายนอกประเทศใหมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ กรอบนโยบายฯ ดังกลาว มีเปาหมายในการสรางระบบการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่มี

ความพรอมตอการรับสถานการณ ดวยการบูรณาการทุกภาคสวนใหสามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัย

ไดอยางรวดเร็วและสามารถฟนคืนกลับสูภาวะปรกติไดโดยเร็ว โดยอาศัยการสรางสังคมการเรียนรูเรื่องความเสี่ยง

สาธารณภัยและดํารงชีวิตดวยวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เปลี่ยนไปเพ่ือการพัฒนาสังคมและทองถิ่นที่ยั่งยืน 

และกําหนดวัตถุประสงคของแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ คือ 

1. เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติใหแกหนวยงานทุกภาคสวนและทุกระดับในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการและเปนระบบ 

2. เพื่อประมวลแนวทางปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่นานาประเทศยอมรับ 

และประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยที่สอดคลองกับบริบทของไทย และสามารถนําไปปรับใช

ในแผนปฏิบัติการระดับตาง ๆ 

3. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย 

โดยมียุทธศาสตร 4 ดาน ไดแก  
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1) ยุทธศาสตรการมุงเนนการลดความเสี่ยงสาธารณภัย มุงเนนทางดานการสรางความสามารถและ

ระบบการลดความเสี่ยงสาธารณภัยในทุก ๆ ระดับ  

2) ยุทธศาสตรการบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน มุงเนนการสรางมาตรฐานระบบการจัดการ 

สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินและการเผชิญเหตุ  

3) ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางย่ังยืน มุงเนนการปรับสภาพและระบบสังคมกลับสู

สภาวะปกติที่ดีกวาเดิมโดยอาศัยปจจัยการลดความเสี่ยงสาธารณภัยในการฟนฟู  

4) ยุทธศาสตรการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย มุงเนน

การสรางระบบที่มีมาตรฐานในการประสานการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยโดยเฉพาะการดําเนินการ

ใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมแกนานาประเทศ 

ดังนั้นแลว อาจกลาวไดวา ยุทธศาสตรการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยภายใตกรอบนโยบายและ

แผนฯชาติ พ.ศ.2558 นั้น เปนการวางกรอบภายใตพ้ืนฐานความรูความเขาใจเร่ืองการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ

และสอดคลองกับกรอบการลดความเสี่ยงเซนได (SFDRR) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสากล 

การนําแนวทางที่ปรากฎในกฎหมายและยุทธศาสตรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาปรับใช ในที่นี้จะใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องกระบวนการดานการลดความเสี่ยง โดยเม่ือพิจารณาจาก

เปาหมายสูงสุดของการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ คือ เกิดผลสัมฤทธ์ิในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster 

Risk Reduction: DRR) ซึ่งเปนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสที่จะไดรับผลกระทบทางลบจากภัยพิบัติ 

ผานความพยายามอยางเปนระบบท่ีจะวิเคราะหและบริหารจัดการปจจัยที่เปนสาเหตุและผลกระทบของภัยพิบัติ 

เพื่อดําเนินนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ในการลดความลอแหลม ลดปจจัยที่ทําใหเกิดความเปราะบาง 

และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปญหา มีเปาหมายในการลดความเสี่ยงท่ีมีอยูในชุมชน และสังคมในปจจุบัน 

และปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ภายใตกรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

พ.ศ. 2558 – 2573 ไดมีการกําหนดพันธกิจที่แตละภาคสวนทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

และในระดับโลก ตองดําเนินงาน ประกอบไปดวย 4 พันธกิจ ดังน้ี 1) การทําความเขาใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

2) การเสริมสรางประสิทธิภาพกลไกกํากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 3) การลงทุนเพื่อลด

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือสรางความพรอมรับมือและการฟนกลับโดยเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ 4) การเสริมสราง

ศักยภาพการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติเพ่ือการเผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพและเพ่ือ “การซอมสรางใหดี

กวาเดิม” ในชวงของการบูรณะและฟนฟู โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การลดความสูญเสีย ลดผลกระทบที่เกิด

จากภัยพิบัติทั้งในดานของชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

กรอบการดําเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ใน 7 เปาหมาย ในแนวทาง “ลด 4 เพ่ิม 3” 

โดย “ลด 4” คือ การลดความสูญเสียใน 4 ดาน ไดแก (1) ลดอัตราการเสียชีวิตจากภัยพิบัติ (2) ลดจํานวน

ผูที่ไดรับผลกระทบ (3) ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสาธารณภัย (4) ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

ที่มีผลตอโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญ และการหยุดชะงักของบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ในสวนของ “เพ่ิม 3” 

ประกอบดวย (1) เพิ่มจํานวนประเทศที่มีแผนยุทธศาสตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติและทองถ่ิน 
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(2) เพิ่มประสิทธิภาพความรวมมือระหวางประเทศที่ใหแกประเทศกําลังพัฒนา 3) เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการจัดการและการใหประชาชนเขาถึงระบบเตือนภัยลวงหนาท่ีสามารถเตือนภัยไดหลากหลายประเภท 

รวมท้ังขอมูลสารสนเทศและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยเปาหมายในการปฏิบัติเหลานี้ดําเนินการ

ภายในป พ.ศ. 2573 

นอกจากนี้ หากจะพิจารณาถึงแนวทางการลดความเสี่ยงขางตน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจ

ตอกระบวนการ และกิจกรรมดานการลดความเสี่ยง ทั้งที่เปนเชิงโครงสรางและไมใชโครงสราง ซึ่งประกอบไปดวย 

กิจกรรมที่ตองขับเคลื่อนภายใตแนวคิดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction; DRR) 

มาตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเชิงโครงสรางและไมใชเชิงโครงสราง (Structural and Non-Structural 

Disaster Risk Reduction Measures) ซึ่งเปนมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ที่มุงเนน

การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ สามารถแบงออกไดเปน 2 มาตรการ3 คือ  

1) มาตรการที่มีลักษณะเปนโครงสราง (structural measures) ในที่นี้หมายถึง มาตรการที่นํามาใช

กอนเกิดภัยพิบัติ เพ่ือลดหรือขจัดผลกระทบของภัยพิบัติท่ีจะมีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการใชแนวทาง

ทางวิศวกรรมที่เหมาะสม จัดเปนแนวทางแบบดั้งเดิมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เชน การออกแบบระบบ

ไฟฟาและสาธารณูปโภคใหทนทานตอสภาพอากาศและแผนดินไหว การสรางประตูน้ํา เขื่อน พนังก้ันน้ํา 

อาคารตานแผนดินไหว วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานตาง ๆ ซึ่งโดยสวนใหญสิ่งปลูกสรางเหลานี้มีความมุงหมาย

เพื่อลดความเสียหายจากสาธารณภัย และเพ่ือไมใหผลกระทบของภัยนั้น ๆ ขยายตัวจนไมสามารถรับมือได   

2) มาตรการที่ไมมีลักษณะเปนโครงสราง (non-structural measures) เปนมาตรการที่นํามาใช

กอนเกิดภัยพิบัติ เพื่อลดหรือขจัดผลกระทบของภัยพิบัติที่จะมีตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยวิธีการตาง ๆ 

ที่ไมไดเกิดจากวิศวกรรม ไมพึ่งพาการปลูกสรางอาคาร หรือโครงสรางใด ๆ สามารถเปนทั้งมาตรการ

เพื่อปองกันและบรรเทาผลกระทบ เชน การออกแบบนโยบายและพัฒนาเชิงสถาบัน การวางแผนการใชที่ดิน 

การวิเคราะหความเสี่ยง การพยากรณและระบบเตือนภัยตาง ๆ การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมพรอม 

การสรางเครือขายชุมชนฟนคืนจากภัย รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาดานการวิจัยเพ่ือการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ 

ในที่นี้จะใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีตองดําเนินการขับเคลื่อนภายใตมาตรการที่ไมมีลักษณะเปน

โครงสราง (non-structural measures) โดยที่จะเปนทั้งมาตรการท่ีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตอง

ดําเนินการอยูแลวตามหนาที่ ภารกิจ และกิจกรรมใหมที่จําเปนจะตองเกิดขึ้น ประกอบไปดวย 

1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Based Disaster 

Risk Management : CBDRM)4 โดยที่กิจกรรมนี้จะมุงเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ

กําหนด แนวทางแกปญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพิ่ม 

ขีดความสามารถใหคนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่ง กอนท่ีหนวยงาน

                                                             
3 ทวิดา กมลเวชช และคณะ, การออกแบบมาตรการไมใชเชิงโครงสรางในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ แผนดินไหว 

และอาคารถลมสําหรบัประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2562). 
4 แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558.  
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ภายนอกจะเขาไปใหความชวยเหลือ รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาคประชาชน ในรูปแบบอาสาสมัคร

เพื่อชวยเหลืองานเจาหนาที่ในขั้นตอนการเตรียมความพรอม การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยของชุมชน/หมูบาน การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล  

2) การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝกซอมแผน การซกัซอม และการฝกปฏิบัติ 

3) การจัดตั้งศนูยการเรียนรูสาธารณภัย พิพิธภัณฑภัยพิบัติ  

4) การจัดทําหลักสูตรการเรยีนรูสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษา ชุมชน และกลุมเปราะบาง 

5) การจัดทําชุดความรูดานการลดความเสี่ยงภัยพิบัติสําหรับนักทองเที่ยว 

ทั้งนี้ เหตุที่ใหความสําคัญกับมาตรการที่ไมใชเชิงโครงสรางซึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับชุมชนเปน

อยางมากนั้น เนื่องจาก กิจกรรมดังกลาว เปนกิจกรรมที่ไมสามารถทําดําเนินการไดเสร็จสิ้นในครั้งเดียวได 

กิจกรรมเหลานี้ตองการ Network Manager ที่จะตองมีความสามารถในการสรางความตอเนื่อง สรางเครือขาย 

บํารุงรักษา และขยายการทํางานของเครือขายการเตรียมความพรอมดานสาธารณภัยตอไป 

เมื่อพิจารณาจากกรอบท้ัง 3 ดาน ไดแก ยุทธศาสตรที่ผานมาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เร่ืองระบบราชการ และกระบวนงานดานการลดความเสี่ยง 

หัวใจสําคัญของสิ่งที่จะเกิดข้ึนตอไปนั้น คือ การที่สวนราชการในอนาคตตองปรับตัวจากการเปน Problem 

Solver หรือการที่รัฐเปนหนวยงานหลักในการแกไขปญหาสังคม เปน Solution enabler คือ รัฐตองปรับ

ตนเองไปเปนหนวยสรางพ้ืนที่กลางท่ีจะทําใหความคิด แนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ สามารถเขามาสูวงจร

กระบวนการการจัดการของสังคมได หมายความวา ปจจุบันความซับซอน และความรวดเร็วของปญหามีมาก 

การที่จะใชกลไกรัฐแบบเดิมในการทํางานนั้นอาจไมสามารถแกไขได แตตองหาหนวยงาน องคกรที่มี

ความเชี่ยวชาญในประเด็นเฉพาะดานมาแกไขปญหา ดังนั้นรัฐจึงตองเปดพ้ืนที่ใหองคความรูตาง ๆ เหลาน้ี

สามารถเขามาแกไขปญหา และจะตองเสริมสรางพ้ืนที่ใหหนวยท่ีสามารถจัดการได เขามาแสดงบทบาทตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม 

 

6.1.5 ประเด็นปญหาสําคัญที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกผูวาราชการจังหวัดและ/หรือรองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และ/หรือหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา รวมถึง

การประชุมกลุมยอย ใน 8 จังหวัดกรณีศึกษา โดยมีตัวแทนในระดับพื้นที่เขารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหวางกัน พรอมกับสะทอนปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ีอันเก่ียวของกับภารกิจ

ดานการบริหารจัดการสาธารณภัย สามารถแยกประเด็นปญหาสําคัญไดดังนี้ 

1) ปญหาเชิงโครงสรางและระบบงานของหนวยงานในพื้นท่ีของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ปญหาเชิงโครงสราง บทบาทและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ ในขณะที่ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต บัญญัติไว
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ในขอกฎหมายจํานวน 12 ศูนยเขต แตยังมีอีก 6 ศูนยเขตที่เปนโครงสรางภายในไมปรากฏในกฎกระทรวง

แบงสวนราชการ รวมไปถึงโครงสรางภายในท่ีจัดตั้งโดยอํานาจของอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ไมมีกฎหมายรองรับอยางสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 30 สาขา ใน 16 จังหวัด 

สงผลไปถึงโครงสรางภายในของหนวยงานเหลาน้ีในการปฏิบัติงานระดับพ้ืนท่ี เกิดความไมชัดเจนโดยเฉพาะ

ความเขาใจตอบทบาทหนาท่ีของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในการปฏิบัติงาน

รวมกับอําเภอตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบ การใชบุคลากรภายในสํานักงานนั้น ๆ หมุนเวียนทําหนาที่

ในโครงสรางภายในที่ไมมีบุคลากรมาดํารงตําแหนง  

 โครงสรางหนวยงานในระดับพื้นที่ในกรณีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาที่ตั้ง

สํานักงานอยูในเขตอําเภอหนึ่งอําเภอใด ปญหาที่พบคือการถูกเขาใจวาเปนสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอําเภอ เพราะหลายหนวยงานโดยเฉพาะระดับทองถิ่นตอโครงสรางของหนวยงานที่มาตั้งอยู 

ณ อําเภอน้ัน ๆ ในขณะที่บางอําเภอนั้นไมมีหนวยงานดังกลาว ท้ังที่หลายหนวยราชการที่มีสาขาเชนเดียวกัน 

กลับมีบทบาทหนาที่ที ่ชัดเจนและบางหนวยงานกําหนดไวชัดในกฎหมายใหมีโครงสรางสาขาในระดับพื้นที่ 

เกิดการสะทอนสภาพตอหนวยงานดังกลาววามีหนาที่แตไมอํานาจในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ 

 ความชัดเจนในการแบงพื้นที่รับผิดชอบในระดับอําเภอของสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสาขา พบปญหาในหลายพ้ืนที่กรณีอําเภอหางไกลในสภาพภูมิประเทศที่เปนภูเขา ท่ีสูง 

เสนทางในการเดินทางระหวางอําเภอบางคร้ังไมสามารถเชื่อมโยงถึงกันได ตองใชวิธีการเดินทางวกกลับไปมา 

ทั้งที่ระยะทางหางไกลเกินกวา 100 กิโลเมตร สภาพปญหาเหลาน้ีพบในกรณีพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี 

ขอนแกน ที่มีสาธารณภัยในหลากหลายประเภทภัย หรือภัยที่เกิดตอเนื่องสงผลระหวางกันอยางกรณีน้ําทวม

ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในแตละโซน แมวาจะมีหนวยงานของกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอยูในพ้ืนที่ในเขตอําเภอท่ีรับผิดชอบ แตขอบเขตความรับผิดชอบแตละอําเภอไมสัมพันธ

กับบุคลากรและกระบวนการสรางเครือขายที่จะชวยแบงหนาที่ความรบัผิดชอบรวมกันได 

 ระบบงานในระดับพื้นท่ี การเปนหนวยสนับสนุน สงเสริม ใหความรูความเขาใจกับหนวยงานตาง ๆ  

และบุคลากรในระดับพ้ืนที่อํานวยการและปฏิบัติการ หรือการเปนหนวยปฏิบัติงานในพื้นท่ีของแตละ

หนวยงานในสังกัดกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดและอําเภอที่มีสาขารับผิดชอบอยู 

กระบวนการขับเคลื่อนงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังเปนปญหาอุปสรรคทั้งกับบุคลากรภายใน

หนวยงานระดับพื้นที่และหนวยงานอื่นที่รวมปฏิบัติภารกิจดานนี้ ที่สําคัญคือ กระบวนการสรางเครือขาย

การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในระดับพ้ืนท่ี การขาดเจาภาพหลักในการขับเคลื่อน การสรางความคุนเคย

สนิทสนมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการยังคงเปนปญหาที่ปรากฏชัดในกระบวนการสื่อสารและ

จัดสงขอมูลระหวางกันเมื่อเกิดเหตุ ความไมถูกตองแมนยําของขอมูลจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย แมกระทั่งระบบงาน

ที่ควรมีตั้งแตกอนเกิดเหตุยังเปนจุดบกพรอง โดยเฉพาะกระบวนการลดความเสี่ยงในหลายพื้นที่ไมเกิดขึ้นจริง 

รวมไปถึงแผนในระดับตาง ๆ กระบวนการทําแผนยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองวาการทําแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับมีความสําคัญอยางไร และจะนําไปใชประโยชนอยางไร มิใชเพียง
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การทําตามแบบฟอรมของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให การชี้แจงทําความเขาใจและกระบวนการ

เรียนรูรวมกันของผูที่จะทําแผนในระดับตาง ๆ ไมเกิดขึ้นอยางแทจริง ดวยเหตุนี้ ทําใหแผนตาง ๆ ที่เก่ียวของ

ไมไดถูกนํามาใชประโยชนไดจริงในการปฏิบัติงาน 

 การรวมเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ 

(ก.ช.ภ.อ.) ในฐานะหนึ่งในกรรมการรวมประชุมของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

ที่รับผิดชอบอําเภอเหลาน้ัน แตกตางจากการประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัด 

(ก.ช.ภ.จ.) ท่ีมีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนเลขานุการ ทั้งที่เปนภารกิจหลักของหนวยงานที่จะมีบทบาท

นําในการขับเคลื่อนงาน การใหคําแนะนํา ขอชี้แนะตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในเชิงวิชาการ เทคนิค และกฎหมาย

ระเบียบที่เก่ียวของ และดวยขอจํากัดดานบุคลากรสงผลตอระบบงานในการปฏิบัติผานคณะกรรมการในระดับ

อําเภอตาง ๆ ไมสามารถมีบทบาทหลักไดเทาที่ควร 

 กรณีจังหวัดที่ไมมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาอยูในพ้ืนที่ เปนหนาท่ี

ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่จะตองดูแลทุกอําเภอในจังหวัด หรืออําเภอที่ไมได

อยูในขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ระบบการประสานงาน 

การขับเคลื่อนงานผานหนังสือสั่งการหรือผานบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบภารกิจดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในระดับอําเภอ (ปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอ) และทองถิ ่น 

(ฝายปองกันของทองถ่ินหรือบุคลากรที่ไดรับมอบหมายกรณีไมมีฝายปองกันอยูในทองถิ่น) บางครั้งไมอาจลงพ้ืนท่ี

หรือไมมีกระบวนการทํางานเชิงรุกในภารกิจดานการลดความเสี่ยง ไมเกิดเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนงาน

ดังกลาวใหเกิดผลและตอเนื่อง ดวยสรรพกําลังที่มีอยูในสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

จึงไมอาจครอบคลุมไดทุกอําเภอ เกิดชองวางจนไปถึงระดับทองถิ่นในเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามมาดวย  

2) บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 กรอบอัตรากําลังกับการปฏิบัติงานจริง สวนใหญกรอบอัตรากําลังในพ้ืนที่กรณีศึกษา

โดยเฉพาะขาราชการนอยกวาบุคลากรที่มีปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ ยกเวนจังหวัดสงขลาที่มีมากกวากรอบอัตรากําลัง

และครบตามกรอบอัตรากําลังในกรณีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา 

ในขณะที่อีก 7 จังหวัดกรณีศึกษากลับมีจํานวนนอยกวา บางแหงมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงในพื้นที่นอยกวา

คร่ึงหนึ่งของกรอบอัตรากําลังในกรณีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา หรือในกรณี

พนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังกับการปฏิบัติงานจริงพบวา สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ ไมมีพนักงานราชการปฏิบัติงานจริงทั้งมีกรอบอัตรากําลังอยู 2 อัตรา 

สงผลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในเขตพ้ืนท่ีที่มีอําเภอ

รับผิดชอบหลายอําเภอมีความหางไกล การออกปฏิบัติงาน การซักซอม การประชุม การลงพื้นที่เก็บขอมูล 

การสรางเครือขายตาง ๆ ประสบปญหา 

 การโอนยาย/การโยกยาย/สับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากร กรณีบุคลากรมีรายชื่อปฏิบัติงาน

จริงในพ้ืนที่หนึ่ง แตตัวผูปฏิบัติงานจริงกลับไปปรากฏอยูอีกพื้นท่ีหรืออยูสวนกลาง เกิดกรณีการยืมตัวบุคลากร
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เพื่อไปปฏิบัติหนาที่ ณ พื้นที่อื่นหรือสวนกลาง หรือแมกระทั่งตําแหนงหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดที่สงผลตอกระบวนการทํางานที่ตอเนื่องในระดับนโยบาย เพ่ือเลื่อนตําแหนงไปเปนรองผูวา

ราชการจังหวัด และผูวาราชการจังหวัด หรือแมแตระดับปฏิบัติการก็เชนกัน โดยเฉพาะในกรณีสํานักงาน

ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่หางไกลความเจริญ อยูในพ้ืนที่สูงหรือภูเขา เม่ือมีการโอนยายออกไป แตกลับไมมีการโอนยาย

เขามา อีกทั้งบุคลากรที่เปนคนในพ้ืนที่โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีมีคาครองชีพสูงอยางเชน จังหวัดระยอง บุคลากรของ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองไมใชคนในพ้ืนที่  

 การหมุนเวียนมาทําภารกิจในตําแหนงเจาหนาที่การเงินแทนตําแหนงที่ไมมีการบรรจุในสํานักงาน 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนรับภารกิจดังกลาวแทน หรือการไมมีบุคลากรในฝายท่ีแยกยอยในระดับ

พ้ืนที่สาขาซึ่งตามโครงสรางภายในประกอบดวยฝายปองกันและ/หรือฝายสงเคราะห/ฝายปฏิบัติการ แกปญหา

ดวยการใชบุคลากรที่มีอยู ณ ขณะนั้นปฏิบัติงานในแตละฝายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันภายในหนวยงานเพ่ือใหงาน

ขับเคลื่อนไปได เกิดสภาพการณการใชคนไมตรงกับงาน  

 ความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ ศักยภาพของบุคลากรมีความรูความสามารถไมเทากัน 

สงผลตอการใหความรู คําปรึกษา ตอบขอหารือ การเขาใจในระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติเฉพาะทาง

กับประเภทภัยที่ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะ เชน พ้ืนที่จังหวัดระยอง มีภัยที่เก่ียวของกับสารเคมี

ชนิดตาง ๆ พื้นที่ที่ติดกับทะเล ปญหาเชิงเทคนิคในการเขาชวยเหลือผูประสบภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุทางทะเล

ทั้งจากภัยธรรมชาติที่มีความแตกตางกันไปตามสภาพของทองทะเลนั้น ๆ รวมไปถึงความรูในการใชอุปกรณ

เฉพาะบางประเภท เชน อุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการชวยเหลือผูประสบภัยใตทองทะเล การชวยเหลือ

ผูประสบภัยในถ้ํา เปนตน หรือการมีเคร่ืองไมเครื่องมือ อุปกรณ เคร่ืองจักรตาง ๆ ที่มีอยูในศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขต สิ่งที่เกิดข้ึนคือขาดคนขับเครื่องจักรกลเหลานี้ แมกระทั่งทองถ่ินที่ตองการยืมเคร่ืองไม

เครื่องมือก็ไมมีบุคลากรที่จะใชหรือขับเคร่ืองยนตกลไกเหลานี้เปน ในขณะท่ีบุคลากรของศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขตก็มีบุคลากรที่เปนพนักงานขับรถจํากัด หากเกิดภัยพรอมกันในหลายพื้นที่รับผิดชอบ

สงผลตอการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดอุทกภัยหลายครั้งไมสามารถจัดสรรอุปกรณหรือนําอุปกรณไปใช

ประโยชนไดเต็มศักยภาพ สงผลใหบางเครื่องจักรกลไมถูกนําไปใช เกิดคาซอมบํารุงโดยไมมีการใชประโยชน 

หรือหากทองถิ่นจะนําไปใชปญหาที่ประสบกับคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งคาน้ํามันและคาซอมแซมกรณีเกิดความเสียหาย 

ซึ่งทองถิ่นยังมีขอกังวลเก่ียวกับการตรวจสอบของ สตง. ทําใหอุปกรณเคร่ืองไมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่มีในพ้ืนท่ี

แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดเปนเจาของยังเปนอุปสรรคในหลายพื้นที่ที่ประสบภัย 

 บุคลากรสวนใหญสังกัดกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนที่ทั้งศูนยปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเขต สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา ท้ังท่ีเปนขาราชการและพนักงานราชการสิ่งที่ประสบปญหาเดียวกันคือ 

ศักยภาพของบุคลากรในภารกิจดานสาธารณภัย องคความรูในเชิงเทคนิคตลอดทั้งกระบวนการ หรือแมกระทั่ง

เทคนิควิธีการที่จะทําใหเกิดเครือขายความรวมมือ สรางความสัมพันธระหวางหนวยงานใหเกิดขึ ้น 

เพราะภารกิจดังกลาวตองอาศัยความรวมมือในการขับเคลื่อนภารกิจ การสงเสริมความรูท้ังในระดับหนวยงาน
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และนอกหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสรางกระบวนการ

ขับเคลื่อนที่ตอเนื่องทั้งกระบวนการกลับประสบปญหาในหลายพ้ืนท่ี หากพื้นที่ใดมีเครือขายที่มีศักยภาพ เชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ที่สามารถดึงเครือขายทุกภาคสวนมาพัฒนาระบบรวมกัน 

เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดสงขลามีสาธารณภัยเกิดขึ้นเปนประจําทุกป ทําใหเกิดการพัฒนาระบบเครือขายเตือนภัย 

ตรวจติดตาม การรายงานสถานการณ แตสภาพการณเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นในพ้ืนที่อื่น ๆ มีความจําเพาะดวย

ศักยภาพของหนวยท่ีพรอมขับเคลื่อนรวมกันในพื้นที่ที่จะดึงสรรพกําลังและทรัพยากรตาง ๆ มาชวยสนับสนุน

กระบวนการขับเคลื่อนงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกันได  

3) หนวยปฏิบัติและขับเคล่ือนภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ระดับอําเภอ กรณีจังหวัดที่ไมมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา พบวา 

ชองวางระหวางพื้นที่ จังหวัดและอําเภอเกิดข้ึนในกรณีอําเภอที่หางไกล การประสานงานทั้งในการจัดทําแผน 

การสงตอขอมูลระดับพื้นที่ การสั่งการกับหนวยงานในระดับอําเภอโดยผานหนังสือสั่งการของผูวาราชการจังหวัด 

ความรูความเขาใจของบุคลากรในอําเภอที่รับผิดชอบงานดานสาธารณภัย โดยเฉพาะปลัดอําเภอที่ไดรับ

มอบหมายจากนายอําเภอไมวาจะเปนปลัดปองกันหรือปลัดฝายความมั่นคงของอําเภอนั้น ๆ ดวยเหตุผลเดียวกัน

ในทุกจังหวัดกรณีศึกษาใหคําตอบเดียวกันคือ ภารกิจที่มีจํานวนมากและตองรับผิดชอบทุกภารกิจที่ไมมี

หนวยงานในพื้นที่อําเภอรับผิดชอบมาดําเนินการ ความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะในภารกิจหนึ่ง ๆ ท่ีไดรับ

มอบหมายซึ่งเปนภารกิจท่ีไมไดภารกิจหลักสงผลตอการปฏิบัติงานของปลัดอําเภอในกรณีเม่ือเกิดภัยขึ้นในพ้ืนท่ี 

จึงทําไดตามกระบวนการปกติดวยการแกไขเฉพาะหนาที่เกิดเหตุการณมากกวาการเตรียมความพรอมกอนเกิดเหตุ 

กระบวนการเหลานี้ยังเปนปญหาในระดับพื้นที่ที่ขาดผูรับผิดชอบหลักโดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่มีความถี่ของภัยสูง  

 กรณีจังหวัดท่ีมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา และมีพื้นที่รับผิดชอบ

แตละอําเภอที่ไดกําหนดใหอยูขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สาขานั้น ๆ สวนใหญแลวเปนพื้นที่อําเภอที่อยูหางไกลหรือมีความถี่ของภัยพิบัติจึงไดมีการจัดตั้งสาขาขึ้น 

และอําเภอท่ีเปนที่ตั้งของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา แตไมไดอยูภายใตการบังคับ

บัญชาของนายอําเภอ ณ อําเภอแหงที่สํานักงานดังกลาวตั้งอยู สงผลตอการปฏิบัติงานที่จะตองยอนกลับ

กระบวนการทํางานเพ่ือขอความรวมมือ เชน ขอขอมูลทั้งจากพื้นที่อําเภอ และทองถิ่น โดยอาศัยหนังสือสั่งการ

จากจังหวัดเพ่ือกลับลงมาพ้ืนที่อีกคร้ัง นอกจากนี้ ปญหาที่พบจากการกระบวนการทํางานของสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในพื้นท่ีอําเภอที่รบัผิดชอบประสบเหมือนกันคอื การประชุมระดับอําเภอ

ที่เกิดขึ้นพรอมกัน แตบุคลากรที่สามารถจะเขารวมประชุมในแตละอําเภอท่ีอยูพื้นที่รับผิดชอบไดครบทุกอําเภอ 

ไมอาจเขารวมทุกพื้นที่ได เนื่องจากการตัดสินใจหรือการชี้แจงทําความเขาใจในที่ประชุมแตละอําเภอ 

หากมีประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยควรเปนบุคลากรที่สามารถตอบคําถาม

หรือชี้แจงได ซึ่งบุคลากรที่จะทําหนาที่ดังกลาวควรเปนขาราชการท่ีปฏิบัติงานจริงในสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาซึ่งมีเพียงไมก่ีคนทําใหหมุนเวียนหรือแบงคนไปประชุมก็ไมเพียงพอ ยกเวน

การประชุมไมตรงกันหรือมีสาขานั้นมีขาราชการเพียงพอกับจํานวนอําเภอที่รับผิดชอบ 
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 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาที่สืบเนื่องจากการประสานงานระหวางกันทั้งในเรื่องขอมูล 

การจัดทําแผน การปรึกษาหารือ การใชกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอันสืบเนื่องจาก

การสังกัดกรมที่ตางกัน แมวาจะอยูกระทรวงมหาดไทยดวยกัน แตการถือปฏิบัติกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ

เพื่อใชในการปฏิบัติงานสงผลไปถึงการเบิกจายงบประมาณ การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายพ้ืนที่เกิดกรณีเรียกเงินคืนในการดําเนินภารกิจชวยเหลือผูประสบภัย

ที่ไมตรงตามระเบียบการเบิกจายของกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แตละประเภท หมายรวมถึงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม  

 สภาพปญหาเกี่ยวกับบุคลากรในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของทองถ่ิน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงไมมีบุคลากรหรือสวนงานนี้ สงผลตอการประสานงาน การขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ

ภารกิจนี้เปนการเฉพาะ สืบเนื่องถึงการมีชองวางระหวางหนวยงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในระดับพื้นที่กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองอาศัยการประสานงาน ติดตอสื่อสารจากระดับจังหวัดลงมา

ที่อําเภอกวาที่จะมาถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือยอนกลับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสงขอมูล

หรือสถานการณในระดับพื้นที่ตองใชระยะเวลาและขั้นตอนตามระเบียบราชการ สงผลทําใหการชวยเหลือ

ในหลายกรณีเปนไปดวยความลาชา เชน การขอยืมใชเคร่ืองจักรจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

ที่ตองผานหลายกระบวนการ ไมสามารถขอยืมอุปกรณ เคร่ืองจักรตาง ๆ ไดโดยตรง ในกรณีองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพื้นที่เกิดภัยและไมพรอมในดานอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือที่จะใหความชวยเหลือประชาชน

ในพ้ืนที่ได บางแหงอาจมีการทําขอตกลงความรวมมือระหวางทองถ่ิน หรือสามารถหยิบยืมจากภาคเอกชน

เพื่อแกปญหาใหทันทวงทีแทนการรอความชวยเหลือตามข้ันตอนของทางราชการ 

 หนวยราชการอื่น ภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมสามารถดําเนินการไดเพียง

หนวยงานหลักของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเพียงหนวยเดียว ภารกิจยังครอบคลุมรวมไปถึง

อีกหลายหนวยราชการทั้งทางตรงและทางออม เห็นไดอยางชัดเจนในกรณีเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที ่ 

หลายหนวยงานตองเขามารวมกันปฏิบัติงาน ดังกรณีพื้นท่ีทับซอนหรือแบงเขตความรับผิดชอบตางหนวยราชการกัน 

เชน เขตอุทยานแหงชาติ เขตพ้ืนที่มรดกโลก กรมปาไม หนวยงานของกรมชลประทาน กรมเจาทา เปนตน 

การมีกฎหมายและระเบียบขอปฏิบัติเฉพาะของแตละหนวยงานสงผลตอการเขาพ้ืนที่เมื่อเกิดภัยใหแกไข

สถานการณไดรวดเร็วไมอาจกระทําได และหนวยงานสวนใหญเปนหนวยราชการสวนกลางที่มาประจําในพ้ืนที่ 

อํานาจการตัดสินใจบางประการไมอาจกระทําไดโดยผูปฏิบัติงานในพื้นที่ การขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย

ระหวางหนวยงานเปนปญหาตอการขับเคลื่อนงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในขณะเกิดเหตุ 

อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากขาดการบูรณาการการทํางานกอนเกิดเหตุเพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณจริง

ไมไดเกิดขึ้น 

 กรณีผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูประสบภัยที่เก่ียวเนื่องกับหนวยราชการอ่ืน เชน บานเรอืนไดรับ

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การพิจารณาประเมินราคา การซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมนั่นหมายความถึง
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การซอมแซมใหดีกวาเดิมไมสามารถกระทําไดตามการประเมินของหนวยงานทางดานชาง อาคาร ทั้งหนวยราชการ

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ผลผลิตทางการเกษตรที่ไดรับความเสียหายเกี่ยวเนื่องถึงหนวยงาน

ดานการเกษตรและระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ การเปดปดประตูระบายน้ําของเขื่อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ของหนวยงานกรมชลประทานกับผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบแตกตางกันระหวางชวงการเปด

หรอืปดประตูระบายน้ํา การทําความเขาใจและเรยีนรูรวมกันไมไดเกิดขึ้น แตละหนวยงานตางยังยึดหลักปฏิบัติ

ตามภารกิจที่มไิดมีการบูรณาการทําความเขาใจรวมกัน  

 ในขณะที่หนวยที่ขับเคลื่อนเขาถึงพื้นที่เรว็และมีความพรอมทั้งกําลังพลและเครื่องไมเครื่องมือ 

อุปกรณ เครื่องจักรที่จําเปนตอการใชประโยชนในชวงเกิดสาธารณภัยตาง ๆ  ขึ้นในพ้ืนท่ีคือ หนวยงานทางการทหาร 

ดังที่จังหวัดเพชรบูรณ กาญจนบุรี กลายเปนหนวยงานหลักที่ขับเคลื่อนเขาถึงพื้นที่และใหความชวยเหลือ

ผูประสบภัย สะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงกับบทบาทหนาที่หลักของหนวยงานหลักในพ้ืนท่ี กับหนวยงาน

สนับสนุน ท่ีไมสามารถมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี

ใหมีประสิทธิภาพได  

 ภาคสวนอื่น การปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย บทบาทของมูลนิธิภาคเอกชนตาง ๆ 

รวมถึงอาสาสมัครไดเขามาชวยเหลือในหลายเหตุการณ เน่ืองจากมีความรวดเร็วและมีหนวยปฏิบัติการ

เคลื่อนท่ีเตรียมพรอมตลอดเวลา แตสิ่งที่ยังขาดคือความรูความเขาใจขอกฎหมาย ความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิค

ในบางภัยที่ไมสามารถเขาพื้นที่ไดทันท ีเชน พื้นท่ีที่มอีันตรายจากสารเคมี พื้นที่ใตทองทะเล เปนตน รวมไปถึง

อุปกรณเคร่ืองไมเครื่องมือ สวนใหญที่พรอมคือกําลังคนที่เปนอาสาสมัครซึ่งแตกตางไปจากอาสาสมัครที่เกิดจาก

การฝกของหนวยราชการและอยูภายใตการดูแลรบัผิดชอบของทั้งอําเภอและทองถ่ิน เชน ชรบ. อปพร. อํานาจ

การสั่งการในการออกปฏิบัติการ ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ของหนวยงานตนสังกัดสงผลใหการเขารวมปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครเหลานี้ยังประสบปญหา ทั้งจากการฝกซอม การรับรองคุณสมบัติ คาตอบแทน การสั่งใช 

ความไมชัดเจนในการปฏิบัติงานรวมของหลายภาคสวนในทุกกระบวนการที่เก่ียวของกับภารกิจดานสาธารณภัย

สงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิของภารกิจดานนี้ยังติดขัดในหลายประการ 

4) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กับระเบียบกระทรวงตาง ๆ 

ที่เกี ่ยวของ การนําพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปใชประโยชนยังพบสภาพการณที่ทําใหเห็นวาไมไดถูกใช

อยางเต็มประสิทธิภาพ การขาดความรูความเขาใจในแตละประเด็นที่ปรากฏในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

การขาดความเขาใจบทบาทของตัวแสดงตาง ๆ ที่สําคัญคือ ผูอํานวยการอําเภอ และผูอํานวยการทองถิ่น 

บทบาทของตัวแสดงจากหนวยราชการอ่ืนที่เกี่ยวของ ความขัดกันในขอกฎหมายที่เปนหลักปฏิบัติของแตละ

หนวยงาน ศักดิ์และสิทธ์ิของกฎหมายแตละฉบับ สงผลทําใหการนําพระราชบัญญัตินี้ไปบังคับใชจริงกลับไมไดผล

อยางที่ควรจะเปน การพยายามออกระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหา เชน เรื่องคาตอบแทน อปพร. 

การชวยเหลือผูประสบภัยกรณีไฟไหมบานหนึ่งหลัง เปนตน แตนั่นเปนเพียงการแกปญหาเฉพาะบางประเด็น

ที่เปนขอติดขัดในกระบวนการชวยเหลือผูประสบภัยและการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เขามารวมภารกิจ 
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ทั้งที่พระราชบัญญัติยังไมถูกนํามาใชประโยชนในอีกหลายมาตราหรือการทําความเขาใจที่แทจริงวามีรายละเอียดใด

ในขอกฎหมายบางที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ความรูความเขาใจในพระราชบัญญัติฉบับนี้ในระดับบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยถือเปนสภาพปญหาอุปสรรคหนึ่งที่สะทอนผานการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 

การไมสามารถเปนตัวแทนตอบขอหารือในเชิงกฎหมายระเบียบตาง ๆ ทั้งที่อยูในขอบเขตอํานาจหนาที่และ

ออกโดยกรมตนสังกัด หรือหนวยงานขางเคียงที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานรวมกัน สงผลไปถึงการเขารวมประชุม

หรอืการหารือจากหนวยงานระดับพ้ืนที่อําเภอและทองถิ่น การนํากฎหมายไปบังคับใชกับหนวยงานที่เก่ียวของ

และปรากฏในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมสามารถทําไดเต็มที่ 

 กฎหมายเฉพาะของแตละหนวยงานเพื่อใชปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ปญหากรณีพ้ืนท่ีคาบเก่ียว

กรณีเกิดเหตุขึ้นในพื้นที่ดังกลาว สงผลใหการเขาถึงพ้ืนที่ของหนวยปฏิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะหนวยราชการ

ดวยกันจําเปนตองคํานึงถึงขอบเขตอํานาจที่จะเขาถึงพ้ืนที่เหลานั้นไดหรือไม มากนอยเพียงใด สามารถ

ดําเนินการหรือกระทําการใดไดบาง สงผลตอความลาชาในการเคลื่อนที่เร็วเขาพื้นที่เกิดเหตุ เชน กรณีชางปา 

น้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม ถนนขาด เรือลม บานเรือนที่ประสบเหตุอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ หรือเปน

บานเรือนของชนกลุมนอยที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ เงื่อนไขการขอรับความชวยเหลือแกบุคคลเหลานี้ในหลักมนุษยธรรม

กับหลักกฎหมายตางกัน การจะยึดหลักใดในการปฏิบัติที่ไมสงผลตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทําใหการตัดสินใจ

จะดําเนินการใด ๆ ใหการชวยเหลือนั้นรวดเร็วขึ้นกลับไมสามารถกระทําได 

 ไมเพียงกฎหมายหลักของแตละหนวยงานที่สงผลตอหลักการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน

ที่เขามาเกี่ยวของกับกระบวนการใหความชวยเหลือตอผูประสบภัยแลว ยังมีระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

หลายกระทรวง กรม ทําใหกระบวนการชวยเหลือลาชา ตองผานการตรวจสอบ การเก็บขอมูล การมอบหมาย

ใหเปนภารกิจของหนวยงานที่มีขอบขายอํานาจหนาท่ีในพ้ืนที่และภารกิจน้ัน ๆ หรือการตีความขอกฎหมาย

ของแตละหนวยงานทั้งหนวยปฏิบัติ หนวยงานกลาง และหนวยตรวจสอบ ความชัดเจนในการสื่อสารและ

ทําความเขาใจขอกฎหมาย ระเบียบรวมกันไมเกิดข้ึนกับการนําไปทําใหเกิดหลักปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไดเต็มศักยภาพ

ของแตละหนวยงานที่ลงปฏิบัติงานพ้ืนที่ในระดับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือแมกระทั่งอาสาสมัครท้ังภาครัฐ

และเอกชน สงผลใหบุคคลเหลานี้ไมกลาที่จะตัดสินใจหรือดําเนินการในบางเรื่องที่ขาดความรูความเขาใจหรือ

ความถูกตองแมนยําในแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถกระทําได  
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กลาวโดยสรุป จากขอกําหนดทั้ง 5 ดานที่นําเสนอในขางตน จะเปนกรอบโครงความคิดที่สําคัญ

ในการพิจารณาถึงการออกแบบและกําหนดระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดับพ้ืนท่ีในสวนตอไป ทั้งน้ี สามารถประมวลเปนหลักการสําคัญไดใน 5 ประการ ดังนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง ความยืดหยุนที่สัมพันธกับความหลากหลายในเชิงพ้ืนที่ หมายถึง การออกแบบ

โครงสราง กลไก และระบบงาน จะตองหลีกเลี่ยงการออกแบบในลักษณะ “ตัดเสื้อโหล” (“one size fits 

all”) หากแตตองมีความยืดหยุนและหลากหลายใหสอดรับกับลักษณะจําเพาะในเชิงพื้นท่ีตาง ๆ อาทิ 

ภูมิศาสตร ภูมิสังคม ประเภท-ความถ่ึ-ความรุงแรงของสาธารณภัย เปนตน 

ประการท่ีสอง ความเปนแบบแผนภายใตยุทธศาสตร แผน และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเปนระบบ 

หมายถึง กลไกในเชิงพื้นที่ที่ออกแบบใหมนี้ จะตองมีความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร แผน และ

แนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีกําหนดไวเปนแนวทางในระดับชาติ ไปสูการกําหนดกิจกรรมและแนวปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี

อยางไดอยางเปนระบบระเบียบ 

ประการที่สาม การลดจุดออนและแกไขปญหาของการขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่ที่มีอยูเดิม 

หมายถึง กลไกที่ไดรับการออกแบบใหมนี้จะตองสามารถแกไขปญหาและลดจุดออนที่มีอยูเดิมของภารกิจ

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะในระดับอําเภอและทองถ่ินใหสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจดานนี้ไดดีกวาเดิม 

ประการที่ส่ี ความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจใหม ๆ ภายใตยุทธศาสตรท้ังในปจจุบันและ

ในอนาคต หมายถึง กลไกในเชิงพื้นท่ีจะตองมีศักยภาพที่เพียงพอในการรองรับภารกิจภายใตยุทธศาสตร

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในปจจุบันและในอนาคตได โดยเฉพาะภารกิจดานการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัยตาง ๆ 

ประการท่ีหา การมุงเนนบทบาทดานการสรางเครือขายการดําเนินงานรวมกับองคกรในภาคสวนตาง ๆ 

หมายถึง การออกแบบโครงสราง กลไก และระบบงานในเชิงพื้นท่ี จะตองหลีกเลี่ยงการดําเนินบทบาทในลักษณะ

ผูแกไขปญหาดวยหนวยงานของตนเองโดยตรง (problem solver and direct provider) หากแตตองมุงเนน

บทบาทในฐานะผูสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการแสวงหาแนวทางแกไขปญหาใหม ๆ  (solution enabler) 

และการมุงเนนบทบาทดานการสรางระบบงานผานเครือขายการดําเนินงานรวมกันกับองคกรในภาคสวนตาง ๆ 

(network manager) 
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6.2 รูปแบบระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

 

6.2.1 ขอเสนอวาดวยหลักการจัดระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดับพื้นที่ 

การวางขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในระดับพื้นที่ตั้งอยูบนฐานคิดตามขอกําหนดที่สําคัญดังที่ไดกลาวไปขางตน ไมวาจะเปนกรอบแนวคิด

ทางวิชาการ กรอบทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย กฎหมายและยุทธศาสตรของกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และประเด็นปญหาสําคัญที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง ผนวกกับบันทึกความเห็นของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พร.) เร่ืองแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค ที่ปรากฎในบันทึก

สรุปเร่ืองสําหรับคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ซึ่งมหีลักการดังตอไปนี้ 

1) หลักการในเชิงภารกิจ หลักความสัมพันธในเชิงภารกิจภาครัฐ ราชการสวนภูมิภาคจะดําเนิน

ภารกิจเก่ียวกับการบังคับใชและกับกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายในพ้ืนท่ี และการบริการท่ีเก่ียวของ รวมทั้ง

สงเสริมและถายทอดองคความรูใหกับประชาชนผูรับบริการ ทั้งนี้ ภารกิจดังกลาวตองมิใชภารกิจที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการอยู  

2) หลักการในเชิงระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หลักการบริหารเชิงพื้นที่ที่เนนการบูรณาการ

ทํางานรวมกันหรือมอบหมายใหหนวยงานหรือภาคสวนอื่นทํางานแทน โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพของ

การตอบสนองความตองการของชุมชนและประชาชนตามสภาพพ้ืนที่ พันธกิจ สภาพปญหา ความจําเปน และ

ปรมิาณงานในพ้ืนที่จังหวัด/อําเภอ  

3) หลักการในเชิงโครงสราง หลักความคุมคาและความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ โดยมีศูนยรวม

ภารกิจ หรือกิจกรรมที่เก่ียวของไวดวยกัน เพ่ือนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลในระดับพื้นที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

แนวทางการพิจารณา ประกอบไปดวย 

1) สวนราชการที่จะจัดตั้งเปนสวนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม ตองมีอํานาจหนาท่ี 

หรอืลักษณะการดําเนินการ สอดคลองกับภารกิจอยางนอยขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 1.1 การรักษา บังคับใชกฎหมาย และการอนุมัติอนุญาต (Regulator) ใหเกิดความเรียบรอย 

และเปนธรรมในสังคม 

 1.2 การสงเสริมและถายทอดองคความรู (Facilitator) เพื่อชวยเหลือประชาชนและชุมชน

ใหสามารถดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

 1.3 การจัดบริการภาครัฐใหประชาชน (Operator) เขาถึงอยางเสมอหนา รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

โดยบริการดังกลาวตองไมซาซอนกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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2) ลักษณะของภารกิจดังกลาวไมสามารถใหสวนราชการประจําจังหวัดอ่ืน ๆ ในจังหวัดดําเนินการแทนได 

เนื่องจากตองใชเทคนิคหรือหลักวิชาการเฉพาะทาง หรือเปนดวยขอบังคับของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ

ของสวนราชการนั้น 

3) เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพและมีความคุมคาตอการใชทรัพยากรภาครัฐ การจัดตั้งสวนราชการ

ที่เปนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม จึงกําหนดใหมีสวนราชการประจําจังหวัดที่เปนผูแทน

กระทรวงแตเพียงสวนราชการเดียว (One Roof) และในการกําหนดใหมีสวนราชการดังกลาวไมจําเปนตอง

จัดตั้งใหครบทุกจังหวัด หรืออําเภอก็ได ทั้งน้ี ใหนําลักษณะภารกิจแตละสวนราชการท่ีลงไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตรและศักยภาพของพ้ืนที่ มาพิจารณาประกอบดวย 

การจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับอําเภอ สามารถจัดแบงได 2 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 

1) สวนราชการประจําอําเภอรายอําเภอ 

2) สวนราชการประจําอําเภอแบบกลุมอําเภอ 

โดยสวนราชการประจําอําเภอแบบรายอําเภอ หมายถึง การมีสวนราชการประจําอําเภอที่รับผิดชอบ 

เฉพาะอําเภอที่สวนราชการนั้นตั้งอยู ซึ่งการกําหนดอาจมีครบทุกอําเภอ หรือกําหนดเฉพาะบางอําเภอก็ได  

สวนราชการประจําอําเภอแบบกลุมอําเภอ หมายถึง การกําหนดใหมีสวนราชการประจําอําเภอ โดยให

รับผิดชอบในพื้นท่ีอําเภอที่สวนราชการน้ันตั้งอยูและในพื้นที่อําเภอใกลเคียงในรูปของกลุมอําเภอ โดยการจัดตั้ง

ในรูปแบบนี้อาจครอบคลุมทุกอําเภอ หรอืไมก็ได 

สวนการจะใชรูปแบบใดหรือจํานวนเทาใดน้ัน ใชเงื่อนไขเชนเดียวกับการจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาค 

ระดับจังหวัดโดยอนุโลม 
 

ทั้งหมดนี้ไดนํามาจัดทําเปนขอเสนอเก่ียวกับรูปแบบระบบงาน กลไก และโครงสรางดังกลาวจะนําเสนอ

ใน 3 รูปแบบ ไดแก 

1) รูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง การปรับปรุงโครงสรางและ

การแบงสวนราชการภายในสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดใหมเพ่ือใหสามารถมีบทบาท

ขับเคลื่อนงานในเชิงพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในระดับอําเภอดวยการกําหนดใหมี “หนวยขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่” 

(mobile units) 

2) รูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ หมายถึง การกําหนดใหภารกิจ

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโครงสรางการดําเนินงานรอบรับชัดเจนในฐานะสวนราชการประจํา

อําเภอในรูปแบบกลุมอําเภอ โดยใหมีบทบาทและภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุม

อําเภอที่มีการจัดตั้งและอําเภอขางเคียง 

3) รูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง การกําหนดใหภารกิจ

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโครงสรางการดําเนินงานรองรับชัดเจนในระดับอําเภอ โดยกําหนดใหมี

ฐานะเปนสวนราชการประจําเภอเพิ่มเติมจากสวนราชการที่มีอยูเดิม 
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โดยหากประมวลจากขอคนพบในเชิงพื้นที่และกรอบความคิดที่เปนขอกําหนดสําคัญที่ไดนําเสนอไว

ในเนื้อหาขอ 6.1 ในที่นี้เห็นวา 

ประการที่หนึ่ง การออกแบบกลไกในเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมกับราชการบริหารสวนภูมิภาคของไทย

ในจังหวัดตาง ๆ มากที่สุด ไดแก กลไกในรูปแบบที่ 2 นั่นคือการกําหนดใหมีสํานักงานปองและบรรเทา

สาธารณภัยกลุมอําเภอ 

ประการที่สอง การออกแบบกลไกในรูปแบบที่ 1 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจํา

อําเภอ) และรูปแบบที่ 3 (การปรับปรุงโครงสรางสํานักงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) นั้นจะมี

ความเหมาะกับเฉพาะบางจังหวัด 

ประการที่สาม รูปแบบของกลไกในเชิงพ้ืนที่ทั้ง 3 ลักษณะที่ไดนําเสนอนี้ มิใช “ทางเลือก” 

ใหเลือกใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หากแตตองปรับประยุกตใชทั้ง 3 รูปแบบใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ของ

แตละจังหวัด 

ซึ่งในรายละเอียดวาดวยหลักการและเหตุผล ลักษณะโครงสรางและอํานาจหนาที่ รวมถึงการกําหนด

อัตรากําลังและระบบงาน จะไดนําเสนอในสวนตอไป 

 

 

6.2.2 ขอเสนอวาดวยรูปแบบกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

ขอเสนอในการกําหนดกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่นั้น มีทั้งหมด 3 รูปแบบ

ซึ่งจะตองปรับประยุกตใชใหสอดรับกับลักษณะจําเพาะในเชิงพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดในแตละรูปแบบ ดังนี้ 

1) การปรับปรุงโครงสรางและการดําเนินงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ขอเสนอเพื่อปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในรูปแบบที่หนึ่งนี้มิมิไดเปนการกําหนด

โครงสรางหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาคใหม หากแตมุงเนนการปรับปรุงโครงสรางและระบบ

การดําเนินงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่มีอยูเดิมใหมีศักยภาพและสมรรถนะ

เพียงพอตอการขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่ในระนาบอําเภอและทองถ่ินที่ดีกวาเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 หลักการและเหตุผล 

สําหรับบางจังหวัดที่ไมไดมีความจําเปนในการจัดตั้งโครงสรางใหมทั้งสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอําเภอ และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา กลไกการบริหารจัดการ

สาธารณภัยในระดับพื้นที่ยังควรเปนบทบาทหลักของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่มีอยู

ในปจจุบัน เชน เปนจังหวัดที่ไมไดมีพื้นที่ขนาดใหญ มีความสะดวกในการคมนาคมเพื่อเขาถึงพ้ืนท่ี และมีศักยภาพ

ในการบริหารจัดการเครือขายสูง แมวาความเสียหายของภัยอาจจจะสูง แตอยูในวิสัยที่หนวยงานที่เกี่ยวของ

สามารถบริหารจัดการได สําหรับจังหวัดเชนน้ีควรปรับเปลี่ยนโครงสรางและการดําเนินงานในลักษณะเดิมของ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใหมีศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน

ใหดีขึ้น 
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ทั้งนี้ แนวทางสําคัญในการปรับปรุงโครงสรางในระดับจังหวัดมดีวยกัน 2 ประการ ไดแก 

ประการท่ีหนึ่ง การบรรจุและแตงตั้งบุคลากรใหเต็มตามกรอบอัตรากําลัง กลาวคือ จากการศึกษา

พบวา ประเด็นปญหาที่สําคัญที่ปรากฏพบโดยทั่วไปในสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหลายแหง

คือ การขาดแคลนอัตรากําลังตามกรอบอัตรากําลังที่ถูกกําหนดไว และกรณีที่มีบุคลากรบรรจุจริงแตถูกรองขอ 

ใหไปชวยราชการที่กรมสวนกลางหรือหนวยงานอื่น ทําใหภารกิจของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดจํานวนมากตองกระจายจัดสรรใหกับบุคลากรที่มีอยู จึงทําใหบางภารกิจไมสามารถดําเนินการไดดี

เทาที่ควรหรืออาจจะถูกละเลยลดความสําคัญลงไป ดวยเหตุนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงจําเปนที่กรมสวนกลางที่เก่ียวของจะตอง

พิจารณาจัดสรรบุคลากรสําหรับตําแหนงที่ยังวางอยูเหลานั้น 

ประการที่สอง การกําหนดใหมี “หนวยขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่” (mobile units) ในฐานะ

สวนงานใหม กลาวคือ โครงสรางในปจจุบันของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแบงโครงสราง

ภายในตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ พ.ศ 2551 แบงเปน 3 สวน ไดแก กลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ 

ฝายปองกันและปฏิบัติการ และฝายสงเคราะหผูประสบภัย โดยมีกรอบอัตรากําลังของขาราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจางประจําแตกตางออกไปในแตละหนวยงาน เพื่อใหสอดรับกับภารกิจในเชิงพื้นที่รวมถึงบทบาท

ดานการสนับสนุนเครือขายสาธารณภัย อาจจําเปนจะตองกําหนดใหมีสวนงานใหมในระดับจังหวัดในรูปของ 

“หนวยขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่” (Mobile units) เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับชุมชนทองถิ่น พรอม ๆ กับ

การสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการะดับอําเภอ 

แนวทางการจัดตั้งหนวยงานขับเคลื่อนเชิงพ้ืนที่ กลาวคอื การกําหนดสวนงานใหมนี้อาจจําเปนจะตอง

บรรจุและแตงตั้งบุคลากรประจําเพิ่มเติม โดยจะตองมีจํานวนอยางนอยเทากับจํานวนอําเภอในจังหวัดนั้น 

แตในกระบวนการขับเคลื่อนงานในทางปฏิบัติจะตองเนนการบูรณาการทรัพยากรบุคคลจากสวนงานอ่ืน ๆ 

ที่มีอยูเดิมในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่รวมกัน 

 ลักษณะโครงสรางและอํานาจหนาท่ี 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดควรมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพเครือขาย

การบริหารจัดการสาธารณภัย ในพ้ืนที่ โดยเปนโครงสรางในระดับจังหวัดแตสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน

งานในเชิงพ้ืนท่ีไดดี เปนหนวยขับเคลื่อนงานเชิงพ้ืนที่ (Mobile units) เพื่อทําภารกิจหนาท่ีสําคัญ ไดแก 

(1) การประชุมการบริหารราชการประจําเดือนในระดับอําเภอ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจในระดับอําเภอ

รวมกับสวนราชการประจําอําเภออื่น ๆ 

(2) การขับเคลื่อนภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในยามปกติและยามเกิดภัย 

ทั้งในระนาบอําเภอและระนาบทองถิ่น เชน การเขารวมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ. 

เพื่อพิจารณาเงินทดรองราชการเพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัย 

(3) การดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของเครอืขายการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 
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(4) การขับเคล่ือนภารกิจในเชิงนโยบายและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลางและจังหวัด เชน 

การฝกซอมรับมือภัย การจดัทําฐานขอมูลดานสาธารณภัย การจัดทําแผนดานสาธารณภยั 

(5) การประสานงานในฐานะหนวยงานเชื่อมโยง (Linkage) ระหวางหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของ

ในระดับอําเภอและระดบัทองถิ่นกับระดับจังหวัด 

 

แผนภาพท่ี 6.2 รูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การกําหนดอัตรากําลังและระบบงาน 

ดวยแนวคิดการกําหนดอัตรากําลังของปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการศึกษานี้นั ้น 

อยูบนพ้ืนฐานของการที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จะตองทําหนาที่ในการจัดการสาธารณ

ภัยทั้งสามระยะ คือ ในฐานะหนวยงานผูประสานงานการลดความเสี่ยงสาธารณภัยจังหวัดในระยะกอนเกิด

ภัย ในฐานะศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนยบญัชาการเหตุการณเมื่อยกระดับ) ในระยะ

ฉุกเฉินระหวางเกิดภัย และหนวยงานผูประสานงานการฟนฟูดานตาง ๆ ตลอดจนการใหความชวยเหลือ

ดานการชดเชยทางการเงินแกผูประสบภัย ซึ่งจะเห็นไดวา งานที่เจาหนาที่สํานักงานปองกันและบรรเทา

จังหวัดตองรับผิดชอบนั้น มีท้ังงานที่ตองมุงเนนการลดความเส่ียงสาธารณภัยและงานการประสานปฏิบัติการ

ในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนจนถึงสิ้นสุดลง อันจะมีผลโดยตรงตอการวิเคราะหการจัดระบบงานและ

อัตรากําลัง เดิมนั้น สํานักงานปองกันและบรรเทาจังหวัดจะมุงเนนแตงานเอกสารการจัดทําแผน การรับรายงาน

สถานการณจากพ้ืนที่และขึ้นไปสูสวนกลาง สังเกตไดวาอัตรากําลังขาราชการและพนักงานราชการจะมี

ผู ปฏิบัติงานจริง นอยกวากรอบอัตรากําลังเสมอ ในขณะที่อัตราลูกจางนั้น มักจะมีจํานวนมากนอย

ตามแตที่สํานักงานปองกันและบรรเทาจังหวัดจะเห็นเนื้องานประจําเพื่อมอบหมายใหทํา ซึ่งโดยสวนใหญ

จะเปนงานสารบรรณและงานการบันทึกขอมูลเอกสารเทานั้น ดังน้ัน การมีเพียงกรอบอัตรากําลังใหกับขาราชการ

และพนักงานราชการที่ไดรับการอบรมใหเปนผูใหคําปรึกษาดานการลดความเสี่ยงสาธารณภัยและการจัดการ

พื้นที่อําเภอ 

ปภ. จังหวัด 

Mobile Units 
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ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางการเงินกับผูประสบภัยตามระเบียบการใชจายงบประมาณนั้น 

จําเปนตองมีอัตราประจําอยูจริง 

หากจะปรับปรุงโครงสรางและระบบงาน รวมทั้งอัตรากําลังใหม เพื่อใหสอดคลองกับงานที่ตองทํา

ดังที่กลาวมาขางตน ตองพิจารณาวางานที่สํานักงานปองกันและบรรเทาจังหวัดตองกระทํา เปนงานที่มีระดับ

ความชํานาญและเชี่ยวชาญดวย โดยเฉพาะในงานการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําในการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย ซึ่งงานในลักษณะนี้ ทางสํานักงานปองกันและบรรเทาจังหวัดตองสามารถที่จะมีเจาหนาท่ี

รับผิดชอบรายอําเภอ ใหครบทุกอําเภอไดในเวลาเดียวกัน เพราะจะอาศัยกลไกการประชุมอําเภอในแตละครั้ง 

เพื่อการใหคําแนะนําและประสานงานการลดความเสี่ยงสาธารณภัย และยังหมายความถึงการเขาประจํา

ศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอ ในฐานะมือขวาของนายอําเภอในสวนอํานวยการ 

เพ่ือชวยในการวางแผน การใหคาํปรึกษาทางเทคนิค และรวมถึงประสานการสนับสนุนจากจังหวัดหากมีความจําเปน 

ดังนั้น (ในลักษณะเดียวกับปภ.กลุมอําเภอ) จําเปนที่จะตองมีจํานวนขาราชการประจําระดับชํานาญ

การเทากับจํานวนพื้นที่อําเภอที่ตองรับผิดชอบ มีบทบาทหนาท่ีเปนผูชวยนายอําเภอในแตละอําเภอในดาน

สาธารณภัย การเปนเลขาคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (กชภอ.) และดําเนินภารกิจ

ตามอํานาจหนาท่ีที่จะปรากฎในลําดับถัดไป อัตรากําลังของสํานักงานปองกันฯจังหวัดใหมหรือที่มีอยูเดิม 

(กรอบอัตรากําลังขาราชการและพนักงานราชการโดยเฉลี่ย 18-20 อัตรา) จะตองสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ตามระดับของงาน ดังนี้  

1) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) 

2) หัวหนาสวนงานหลัก (4) (ยุทธศาสตรและขอมูล อํานวยการ ปฏิบัติการ และบริหารบุคคล) 

3) ผูชวยหัวหนาสวนงานหลัก (4+) 

4) เจาหนาที่ปฏิบัติการ (8+) 

โดยตําแหนงของหัวหนาสวนงาน ผูชวยหัวหนาสวนงาน และเจาหนาที่ปฏิบัติการน้ัน ใหเปนอัตราของ

ขาราชการและพนักงานราชการ ที่ไดรับการอบรมและมีประสบการณลดหลั่นกันตามลําดับ และใหมีจํานวน

รวมกันเทากับจํานวนอําเภอในความรบัผิดชอบ เพราะ 

ในงานกอนเกิดสาธารณภัย จะตองเปนผูท่ีรวมประชุม กชภอ. และการบูรณาการแผนพัฒนาอําเภอ

และจังหวัด ทําหนาที่ประสานงานการปฏิบัติการดานการลดความเสี่ยงสาธารณภัย ใหคําแนะนําและใหความรู

หรอืการฝกอบรมการจัดการสาธารณภัย  

ในงานภาวะฉุกเฉิน เปนที่ปรึกษาฝายอํานวยการของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ โดยใหนายอําเภอเปนผูบัญชาการเหตุการณ และปลัดอําเภอฝายปองกันหรือฝายปกครองเปนหัวหนา

สวนปฏิบัติการ และใหใชเจาหนาที่ของอําเภอฝายบริหารระบบงานเปนสวนสนับสนุน  

(หมายเหตุ: ในงานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอนั้น ใหสํานักงานจังหวัด

สามารถสงทีมเคลื่อนที่ของจังหวัดมาใหความชวยเหลือเจาหนาที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดประจําอําเภอได โดยใหประกอบทีมระดับจังหวัด จากผูที่อยูในสวนอํานวยการของพ้ืนที่อําเภอขางเคียง 
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เพื่อที่วาหากเหตุการณขยายตัว เจาหนาที่สํานักงานปองกันและบรรเทาในอําเภอขางเคียง สามารถชวยเหลือ

นายอําเภอพ้ืนที่ขางเคียงไดเลย) 

 

แผนภาพที่ 6.3 การกําหนดอัตรากําลังและระบบงานสําหรับรูปแบบสํานักงานปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

 

 
 

 

ในงานการฟนฟูจากสาธารณภัย ใหทําหนาที่ในสวนอํานวยการตอเนื่องหากกองอํานวยการยังไมยกเลิก

การปฏิบัติงาน โดยใหเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําตอการประสานงานการฟนฟู และการจายเงินชดเชยและ

เงินชวยเหลอืผูประสบภัย ตลอดจนการติดตามประเมินบทเรียนตอไป  

 

2) การปรับปรุงโครงสรางและการดําเนินงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขาที่มีอยูเดิมใหเปนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ 

จากการที่แตเดิม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในปจจบุันมีทั้งหมด 30 แหง 

ครอบคลุมในพื้นที่ 16 จังหวัด โดยมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ อีกทั้งยังมีสถานะเปนตัวแทนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในการประสานงานและเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนราชการ

ประจําอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางไรก็ตาม จากกระบวนการศึกษาและการเก็บขอมลูในพ้ืนท่ี

กรณีศึกษาทําใหพบวา ในทางปฏิบัติการดําเนินงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

เต็มไปดวยปญหาอุปสรรคและขอจํากัดหลายประการดังทีป่รากฏในบทที่ 4 และบทท่ี 5 ไมวาจะเปนการขาดแคลน

อัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในพ้ืนที่หางไกล ขอจํากัดดานอํานาจหนาท่ี

ในการดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 
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งานวิจัยนี้เสนอแนวทางหนึ่งของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ไดแก 

การปรับปรุงโครงสราง และการดําเนินงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา

ที่มีอยูเดิม ใหเปนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ เนื่องจากบางพ้ืนที่หรือบางจังหวัด

อาจไมจําเปนตองมีโครงสรางใหมในลักษณะสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอในทุกอําเภอ 

แตควรกําหนดใหมีสวนราชการประจําอําเภอแบบกลุมอําเภอ โดยใหรับผิดชอบในพื้นที่อําเภอที่ตั้งอยู 

และรับผิดชอบในพ้ืนที่อําเภอใกลเคียงในรูปแบบของกลุมอําเภอ ซึ่งขอเสนอในการจัดตั้งสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกลุมอําเภอมีหลักการและเหตุผล ลักษณะโครงสรางและอํานาจหนาที่ และแนวทาง

การปรบัประยุกตใช ดังนี้ 

 หลักการและเหตุผล 

การกําหนดโครงสรางและกลไกเชิงพ้ืนที่ในรูปของกลุมอําเภอ เปนกรอบขอเสนอที่วางอยูแนวทางการจัดตั้ง

สวนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 

ก.พ.ร) ซึ่งสอดคลองกับการจัดโครงสรางในรูปของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาท่ีมีอยูเดิม 

หากแตการกําหนดใหมีฐานะเปนสวนราชการประจําอําเภอในรูปแบบกลุมอําเภอ จะทําใหกลไกดังกลาวมี

ฐานะที่ชัดเจนตามกฎหมายและมีโครงสรางการบัญชาการที่สอดรับกับราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับอําเภอท่ี

มีอยูเดิม 

ทั้งนี้ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ นับเปนรูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับ

พ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศไทยมากที่สุด ดวยเหตุผลใน 2 ประการ 

ประการที่หนึ่ง การมีโครงสรางและฐานะที่ชัดเจนภายใตโครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาค

ในระดับอําเภอ เนื่องจากกลไกรูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาที่มีอยูเดิมนั้น

มีฐานะไมชัดเจน ทั้งยังไมสามารถดําเนินภารกิจตามกฎหมายตาง ๆ ได 

ประการท่ีสอง การจัดโครงสรางในฐานะกลุมอําเภอจะทําใหกลไกใหมน้ีสามารถรองรับการขับเคลื่อน

ภารกิจสําคัญ โดยเฉพาะดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เนื่องจากจะสามารถสรางทีมขับเคล่ือนงาน

ที่มีความรูความชํานาญไดดีกวาการแยกเอาบุคลากรจํานวนนอยออกไปสังกัดประจําที่สํานักงานในระดับอําเภอ 

กลาวในแงนี้ กลไกในรูปแบบสํานักงานกลุมอําเภอ จะมุงเนนบทบาทของการเปนผูจัดการเครือขาย

การลดความเสี่ยง (DRR Network Manager) เพื่อหนุนเสริมภาคีเครือขายในพ้ืนที่ใหสามารถขับเคลื่อน

ภารกิจดานการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ใหมีศักยภาพและเขมแข็งมากขึ้น ฉะนั้น ภารกิจของสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอจึงมีทั้งภารกิจท่ีเปนงานประจําและภารกิจดานการสนับสนุน

เครือขาย กรณบีางพื้นที่อําเภอ เสนอใหมีการจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอในบางพ้ืนที่ 

เนื่องจากในพื้นที่มีขอจํากัดทั้งการดําเนินภารกิจที่เปนงานประจําและภารกิจดานงานสนับสนุนเครือขาย 

เชน พ้ืนที่อําเภอหางไกล เขาถึงพื้นที่ไดอยางยากลําบาก เปนตน อยางไรก็ตาม กรณีของสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอนั้น ภารกิจที่เปนงานประจําอาจไมจําเปนตองมีบุคลากรไปนั่งทํางานประจํา
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ทุกอําเภอ แตสามารถหมุนเวียนบุคลากรไดเปนครั้งคราวตามรอบการประชุมของสวนราชการประจําอําเภอ

หรือรอบงาน  

ภารกิจที่สําคัญของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ ไดแก การสนับสนุนและ

การสรางความเขมแข็งใหภาคีเครือขาย ซึ่งการท่ีมีบุคลากรมาอยูรวมกันในพ้ืนที่จะทําใหสามารถรวบรวมสรรพกําลัง

ในการขับเคลื่อนภารกิจขนาดใหญ ซึ่งจะสอดรับกับงานการสรางเครือขายมากกวาการแยกกันอยูตามอําเภอตาง ๆ 

ซึ่งในกรณีของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอน้ัน การจะดําเนินภารกิจขนาดใหญจําเปนตอง

อาศัยขาราชการของสวนราชการประจําอําเภอชวยเหลือหรือคนนอก แตเมื่อมีจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลุมอําเภอแลวนั้น จะทําใหสามารถขับเคลื่อนงานเฉพาะไดโดยอาศัยแตเพียงบุคลากรของ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดเอง อีกทั้งยังเปนการใชสอยบุคลากรของกรมเทาท่ีจําเปน โดยไมจําเปนตอง

มีฝายงานธุรการเพิ่มข้ึน แตไดตําแหนงบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะอยูในหนวยงานและในพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมกันในสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ

ยังสามารถแบงเบาภาระระหวางกัน เกิดทักษะการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพื้นที่หรือการรูเรียนขามพ้ืนที่ 

และไมเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน 

ฉะนั้น รูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอจึงมีความเหมาะสมกับจังหวัด

โดยท่ัวไป เนื่องจากพ้ืนที่ในลักษณะนี้ ภารกิจดานงานสงเสริมเครือขายอาจจะมีความจําเปนไมนอยไปกวา

ภารกิจดานงานสงเสริมสมรรถนะและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งก็คือ ความตองการ

ในการยกระดับความรวมมือของหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นที่ที่ครอบคลุมหลายอําเภอ โดยไมจําเปนตองมี

บุคลากรไปนั่งทํางานที่อําเภอเพื่อทํางานประจํา  

 ลักษณะโครงสรางและอํานาจหนาท่ี  

รูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอกําหนดใหเปนโครงสรางสวนภูมิภาคของ

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยปรับเปลี่ยนจากโครงสรางเดิมที่เปนสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดสาขาในปจจุบัน ซึ่งบทบาทหนาที่ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ

จะมีลักษณะเชนเดียวกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ นั่นคือ มีบทบาทสําคัญเปนผูจัดการ

เครือขายการลดความเสี่ยง (DRR network manager) เพื่อเกื้อหนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ในฐานะ

เครือขายใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีใหมีศักยภาพและเขมแข็งมากขึ้น 

ในสวนของอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายนั้น จะยังคงมอบหมายใหดําเนินการตามที่ปรากฎใน 

1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 ขอ 8 วรรค 1 และวรรค 4 

2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  
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3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2556 ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 ขอ 11 (3) 

4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 

5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

ในการนี้ เพื่อใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

ควรปรับเปลี่ยนใหเปนที่ปรึกษานายอําเภอ สําหรับภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน 

การประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เพ่ือพิจารณาการใชเงินทดรอง

ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยใหหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุมอําเภอทําหนาที่เปนเลขานุการ ก.ช.ภ.อ. แทนปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคงตามที่ระบุในระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แกไข

เพิ ่มเติม ที ่ผ านมาการตัดสินใจในระดับอําเภอเพื่อพิจารณาการใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความม่ันคงในฐานะเลขานุการ ก.ช.ภ.อ. จะทําหนาที่

ประสานรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือเขาสูการพิจารณาของ ก.ช.ภ.อ. อยางไรก็ตาม การพิจารณา

ที่ตองอาศัยขอมูลจากพ้ืนที่ประสบภัย บางกรณีตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะสําหรับการปฏิบัติการ

ดานสาธารณภัยที่มีลักษณะเฉพาะ อีกทั้งการบริหารจัดการสาธารณภัยมีกฎหมายเฉพาะรองรับการปฏิบัติงาน

และเกี่ยวของกับระเบียบปฏิบัติที่ซับซอน ฉะน้ัน การมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลุมอําเภอเปนเลขานุการ ก.ช.ภ.อ. จะทําใหเกิดความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูลมากกวา

การทําหนาที่ของปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคง ซึ่งรับผิดชอบภารกิจท่ีหลากหลายจากกรมตนสังกัดและ

หนวยงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของจํานวนมาก ท้ังน้ี เพื่อทําใหการพิจารณาของ ก.ช.ภ.อ. และการรายงานไปสู 

ก.ช.ภ.จ. กระบวนการรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่จะนําไปสูการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติเงิน

ทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดนั้น สามารถดําเนินการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาไดโดยเรงดวน ตามวัตถุประสงคของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน

ทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

นอกจากนี้ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอยังมีหนาที่ในการรวบรวมและวิเคราะห

ขอมูลจากพ้ืนที่ ติดตามและรวบรวมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวมท้ังทําหนาท่ีประสานงานระหวางสวนราชการประจําอําเภอ และองคกรปกรองสวนทองถ่ินกับจังหวัด 

สําหรับกรอบอัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอนั้น ในเบื้องตน

จะยึดโยงตามรูปแบบของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในปจจุบันประกอบดวย 
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หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ 1 คน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ ฝายปองกันสาธารณภัย 2 คน ไดแก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 1 คน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 คน และฝายปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย 2 คน ไดแก 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 1 คน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 คน รวมไปถึง

กรอบอัตรากําลังสําหรับตําแหนงพนักงานราชการจํานวน 2 อัตรา 

อยางไรก็ตาม ประเด็นปญหาที่สําคัญที่ปรากฏพบโดยทั่วไปในสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดสาขาหลายพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางย่ิงในพ้ืนท่ีหางไกลและการเดินทางคมนาคมเปนไปอยางยากลําบาก 

ตางก็ประสบปญหาเร่ืองการขาดแคลนอัตรากําลัง ทั้งกรณีที่มีอัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริงไมเปนไปตาม

กรอบอัตรากําลังที่ถูกกําหนดไว และกรณีท่ีมีการบรรจุจริง ณ หนวยงานนั้น แตถูกรองขอใหไปชวยราชการ

ที่กรมสวนกลางหรือหนวยงานอื่น ขอจํากัดเรื่องบุคลากรที่ไมสอดรับกับปริมาณงานจริงไดสงผลอยางสําคัญ

ตอการระดมสรรพกําลังและการสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ดวยเหตุน้ี เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเปนท่ีกรมสวนกลาง

ที่เกี่ยวของจะตองพิจารณาจัดสรรบุคลากรสําหรับตําแหนงท่ียังวางอยูเหลานั้น 

นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติจํานวนบุคลากรของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ

ควรสอดคลองกับจํานวนพื้นที่อําเภอที่รับผิดชอบดวยเชนกัน เชน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุมอําเภอท่ีมีพ้ืนที่อําเภอที่อยูความรับผิดชอบ 5 อําเภอ ก็ควรจะมีขาราชการระดับชํานาญการที่จํานวน 5 คน 

สามารถกระจายความรับผิดชอบไปประชุมรวมกับกรมการอําเภอ และสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนความรับผิดชอบ

ระดับอําเภอได เปนตน ท้ังนี้ เพื่อใหมีผูประสานงานรับผิดชอบภารกิจดานสาธารณภัยของอําเภอนั้น ๆ รวมทั้ง

การรับผิดชอบการขับเคลื่อนภารกิจระดับอําเภอรวมกับสวนราชการประจําอําเภออื่น ๆ สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอจึงเปรยีบเสมือนเปนหนวยงานตัวแทนของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในพ้ืนที่อําเภอนั้น ๆ ซึ่งจะไดรับเชิญใหเขารวมประชุมสวนราชการในระดับอําเภอเพื่อรับทราบขอราชการ

และใชดุลยพินิจรวมกันเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนที่ ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจของอําเภอรวมกันตามบทบาท

หนาที่ของหนวยงาน  

 การกําหนดอัตรากําลังและระบบงาน 

ดวยแนวคิดการกําหนดอัตรากําลังของปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอในการศึกษานี้นั้น 

อยูบนพื้นฐานของการที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ จะตองทําหนาที่ในการจัดการ

สาธารณภัยทั้งสามระยะ คลายคลึงกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คือ ในฐานะหนวยงาน

ผูประสานงานการลดความเสี่ยงสาธารณภัยจังหวัดในระยะกอนเกิดภัย ในฐานะศูนยอํานวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ศูนยบัญชาการเหตุการณเมื่อยกระดับ) ในระยะฉุกเฉินระหวางเกิดภัย และหนวยงาน

ผูประสานงานการฟนฟูดานตาง ๆ ตลอดจนการใหความชวยเหลือดานการชดเชยทางการเงินแกผูประสบภัย 

หากแตจะมีความครอบคลุมเฉพาะกลุมอําเภอในความรับผิดชอบ  
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จากการศึกษานั้น การจัดกลุมอําเภอตองเปลี่ยนจากเดิม ที่เคยจัดกลุมตามการจัดสรรงบประมาณ

เทานั้น มาเปนการจัดสรรตามกายภาพของพื้นที่ กลาวคือ  

1) เปนเขตอําเภอที่มีพ้ืนท่ีติดกันและสามารถเดินทางตอเนื่องกันได ไมควรเกิน 6 อําเภอ 

2) เปนอําเภอที่สาธารณภัยหลักและรองสามารถเกิดตอเนื่องมีผลกระทบกันได 

3) สามารถเขาถึงพ้ืนท่ีจากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอไมเกิน 30 นาที 

โดยที่งานที่เจาหนาที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอตองรับผิดชอบนั้น จะเหมือนกับ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กลาวคือ มีท้ังงานที่ตองมุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

และงานการประสานปฏิบัติการในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนจนถึงส้ินสุดลง อันจะมีผลโดยตรงตอการวิเคราะห

การจัดระบบงานและอัตรากําลัง เดิมนั้น สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา จะมุงเนน

แตงานพื้นที่ในภาวะฉุกเฉิน การรับรายงานสถานการณจากพื้นที่และขึ้นไปสูสวนกลาง สังเกตไดวาอัตรากําลัง

ขาราชการจะมีผูปฏิบัติงานจริง นอยกวากรอบอัตรากําลังเสมอ (ยกเวนสงขลา) ในขณะที่พนักงานราชการ

จะเปนไปตามหรือเกินกวากรอบอัตรากําลัง ดังนั ้น การมีเพียงกรอบอัตรากําลังใหกับขาราชการและ

พนักงานราชการที่ไดรับการอบรมใหเปนผูใหคําปรึกษาดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางการเงินกับผูประสบภัยตามระเบียบการใชจายงบประมาณนั้น 

จําเปนตองมีอัตราประจําอยูจรงิดังเชนในกรณีสาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แตอาจไมจําเปนตอง

มีมากเทาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

ซึ่งหากจะปรับปรุงโครงสรางและระบบงาน รวมทั้งอัตรากําลังใหม เพื่อใหสอดคลองกับงานที่ตองทํา

ดังที่กลาวมาขางตน ตองพิจารณาวางานที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอตองกระทํา 

เปนงานที่มีระดับความชํานาญและเชี่ยวชาญดวย โดยเฉพาะในงานการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา

ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งงานในลักษณะนี้ ทางสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ 

ตองสามารถท่ีจะมีเจาหนาที่รับผิดชอบรายอําเภอ ใหครบทุกอําเภอไดในเวลาเดียวกัน เพราะจะอาศัยกลไก

การประชุมอําเภอในแตละครั้ง เพื่อการใหคําแนะนําและประสานงานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

และยังหมายความถึงการเขาประจําศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอ ในฐานะมือขวา

ของนายอําเภอในสวนอํานวยการ เพ่ือชวยในการวางแผน การใหคําปรึกษาทางเทคนิค และรวมถึงประสาน

การสนับสนุนจากจังหวัดหากมีความจําเปน 

ดังนั้น จําเปนที่จะตองมีจํานวนขาราชการประจําระดับชํานาญการเทากับจํานวนพ้ืนท่ีอําเภอที่ตอง

รับผิดชอบ มีบทบาทหนาที่เปนผูชวยนายอําเภอในแตละอําเภอในดานสาธารณภัย การเปนเลขาคณะกรรมการ

ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ที่จะปรากฎ

ในลําดับถัดไป อัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดใหมหรือที่มีอยู เดิม 

(กรอบอัตรากําลังขาราชการและพนักงานราชการโดยเฉลี่ย 8-10 อัตรา) จะตองสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ตามระดับของงาน ดังนี้  
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1) หัวหนาสํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) 

2) หัวหนาสวนงานหลัก (4) (ยุทธศาสตรและขอมูล อาํนวยการ ปฏิบัติการ และบริหารบุคคล) 

3) ผูชวยหัวหนาสวนงานหลัก (4) 

4) เจาหนาที่ปฏิบัติการ (2-4) (ลกูจาง) 

โดยตําแหนงของหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงานนั้น ใหเปนอัตราของขาราชการและ

พนักงานราชการ ที่ไดรับการอบรมและมีประสบการณลดหล่ันกันตามลําดับ และใหมีจํานวนรวมกันเทากับ

จํานวนอําเภอในความรับผิดชอบ เนื่องจาก 

ในงานกอนเกิดสาธารณภัย จะตองเปนผูที่รวมประชุม ก.ช.ภ.อ. และการบูรณาการแผนพัฒนา

อําเภอและจังหวัด ทําหนาที่ประสานงานการปฏิบัติการดานการลดความเสี่ยงสาธารณภัย ใหคําแนะนําและ

ใหความรูหรือการฝกอบรมการจัดการสาธารณภัย  

ในงานภาวะฉุกเฉิน เปนฝายอํานวยการของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

โดยใหนายอําเภอเปนผูบัญชาการเหตุการณ และปลัดอําเภอฝายปองกันหรือฝายปกครองเปนหัวหนา

ศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และใหปลัดอําเภออีกฝายหน่ึงและหรือผูชวยปลัดอําเภอ

ฝายปองกันทําหนาท่ีสวนปฏบิัติการ และใหใชเจาหนาท่ีของอําเภอฝายบริหารระบบงานเปนสวนสนับสนุน  

(หมายเหตุ: ในงานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอน้ัน ใหสํานักงานกลุมอําเภอ 

(และจังหวัดหากจําเปน) สามารถสงทีมเคล่ือนที่ของกลุมอําเภอมาใหความชวยเหลือเจาหนาที่สํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอประจําอําเภอผูนั้นได โดยใหประกอบทีมระดับกลุมอําเภอ 

จากผูที ่อยูในสวนอํานวยการของพ้ืนที่อําเภอขางเคียง เพ่ือที่วาหากเหตุการณขยายตัว เจาหนาที่สํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอในอําเภอขางเคียง สามารถชวยเหลือนายอําเภอพ้ืนที่ขางเคียงได

เลย) 

 

แผนภาพที่ 6.4 การกําหนดอัตรากําลังและระบบงานสําหรับรูปแบบสํานักงานปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ 
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ในงานการฟนฟูจากสาธารณภัย ใหทําหนาท่ีในสวนอํานวยการตอเนื่องหากกองอํานวยการยังไมยกเลิก

การปฏิบัติงาน โดยใหเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําตอการประสานงานการฟนฟู และการจายเงินชดเชยและ

เงินชวยเหลือผูประสบภัย ตลอดจนการตดิตามประเมินบทเรียนตอไป  

 

3) การจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับอําเภอ 

การกําหนดโครงสรางในรูปแบบแรกหมายถึงการกําหนดใหภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีโครงสรางใหมในฐานะสํานักงานหรือสวนราชการประจําเภอในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให

มีฐานะ บทบาท และอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน อยางไรก็ดี รูปแบบนี้จะมี

ความเหมาะสมกับบางพื้นที่ที่ “มคีวามจําเปน” เทานั้น ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ 

 หลักการและเหตุผล 

การจัดตั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับอําเภอมีความเหมาะสมกับพื้นที่อําเภอ

บางแหง โดยมีขอกําหนดบางประการเพ่ือพิจารณาจัดตั้งข้ึน ไดแก 

หนึ่ง เปนพื้นที่หางไกลหรือเขาถึงพื้นที่ไดอยางยากลําบาก ซึ่งทําใหการสนับสนุนการดําเนินงาน

จากกลไกตาง ๆ ในระนาบที่สูงขึ้นไปเกิดอุปสรรคและขอจํากัด ทั้งสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุมอําเภอ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 

หรือหนวยงานอ่ืน ๆ พื้นที่ในลักษณะนี้ เชน อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

สอง เปนพ้ืนที่ที่กลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่มีศักยภาพคอนขางต่ํา เชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน มูลนิธิ องคกรการกุศล อาสาสมัคร ซ่ึงความรู ความเขาใจ ความสามารถของบุคลากรที่เก่ียวของยังมี

คอนขางต่ํา ทรพัยากรในการบริหารจัดการสาธารณภัยมีคอนขางนอย  

สาม เปนพ้ืนที่ที่เครือขายหรือความรวมมือในพ้ืนที่ยังไมมีความเขมแข็งหรือยังไมมีการจัดตั้งข้ึน 

สี่ เปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษทั้งในเชิงภูมิศาสตรและภูมิสังคม รวมถึงมีบริบทท่ีแตกตางจากอําเภออ่ืน ๆ 

ในจังหวัดเดียวกันอยางชัดเจน พื้นที่ในลักษณะนี้ เชน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก 

จากขอกําหนดขางตนจะเห็นไดวา โครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาคยังมีความสําคัญตอพื้นท่ี

อําเภอในลักษณะนี้ จึงควรมีการจัดต้ังกลไกในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ในรูปแบบสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

 ลักษณะโครงสรางและอํานาจหนาท่ี 

รูปแบบสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอตามขอเสนอนี้ อาจเปนไปไดใน 2 แนวทาง 

กลาวคือ 
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หนึ่ง การกําหนดโครงสรางอยางเปนทางการในฐานะราชการสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 วาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ตามแนวทางนี้

จะกําหนดใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอมีฐานะเปนสวนราชการประจําอําเภอในลักษณะ

เชนเดียวกับสวนราชการประจําอําเภออ่ืน ๆ ในปจจุบัน เชน สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานประมงอําเภอ 

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนตน  

สอง การกําหนดใหมีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานประจําอําเภอ แตไมไดกําหนดเปนโครงสรางท่ีเปนทางการ

ของโครงสรางการบริหารราชการระดับอําเภอหรือโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค เพ่ือใหเกิดความยืดหยุน

และไมเกิดความแข็งตวัในเชิงโครงสราง  

บทบาทหนาที่ที่สําคัญ คือ การเปนผูจัดการเครือขายการลดความเสี่ยง (DRR Risk Network Manager) 

ซึ่งหมายถึง การเปนผูประสานงาน เพ่ือสรางความเขาใจในพ้ืนท่ี สรางบทสนทนา สรางความเขาใจรวมกัน

เพื ่อมุงไปสูการลดความเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ี โดยผูจัดการเครือขายการลดความเสี่ยงจะทําหนาท่ีสงเสริมและ

สนับสนุนหนวยงานที่เก่ียวของในฐานะภาคีเครือขายใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารจัดการสาธารณภัย

ในพื้นที่ใหมีศักยภาพและเขมแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง ภารกิจดานการลดความเสี่ยง ซึ่งเปนภารกิจ

ที่จะชวยลดความเสียหายและความสูญเสียที่จะเกิดข้ึนจากสาธารณภัย การสรางใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางเครือขาย การเปนที่ปรึกษา และใหคําแนะนําในเร่ืองระเบียบ กฎหมายตาง ๆ การดําเนินความรวมมือ

ในการจัดกิจกรรมดานการเตรียมความพรอม และกิจกรรมทางวิชาการที่จะสงผลตอความสามารถ ความเชี่ยวชาญ

ในบุคลากร/หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดเก็บขอมูล และใชขอมูลรวมกัน อีกทั้งสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยอําเภอควรมีบทบาทเปนที่ปรึกษานายอําเภอสําหรับภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เชน การประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจารณาการใช

เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยใหปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ

ทําหนาท่ีเปนเลขานุการ ก.ช.ภ.อ. แทนปลัดอําเภอหัวหนาฝายความมั่นคงตามที่ระบุในระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ สํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอยังมีหนาที่ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากพื้นที่ ติดตามและรวบรวม

แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งทําหนาท่ีประสานงาน

ระหวางสวนราชการประจําอําเภอและทองถ่ินกับจังหวัด  

ทั้งนี้ อํานาจหนาที่จะเปนการมอบหมายตามอํานาจหนาที่ตามที่ปรากฎของสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

ในสวนของการจัดสรรงบประมาณ ดวยเหตุที่บทบาทสําคัญของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอ คือ ผูจัดการเครือขายการลดความเสี่ยง (DRR network manager) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณท่ีใชสําหรับการดําเนินโครงการในภารกิจดานนี้เปนสําคัญ เชน การสนับสนุน
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งบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายในพ้ืนที่ ภายใตการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิการขับเคลื่อน

โครงการที่เหมาะสม  

 การกําหนดอัตรากําลังและระบบงาน 

ดวยแนวคิดการกําหนดอัตรากําลังของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอในการศึกษานี้นั้น 

อยูบนพ้ืนฐานของการที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ อยูในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงสูง ไมวาจะเปน

โอกาสและความถี่ของการเกิดสาธารณภัยและความรุนแรง หรือจากการที่พื้นที่มีความลอแหลม หางไกล 

และมีความเปราะบางตอสาธารณภัยสูง ตลอดจนการเขาถึงและศักยภาพทางทรัพยากรและความสามารถ

ในการจัดการความเสี่ยงสาธษรณภัยมีขอจํากัดสูง ก็ควรที่จะตองทําหนาที่ในการจัดการสาธารณภัยทั้งสามระยะ 

คลายคลึงกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกลุมอําเภอ คือ ในฐานะหนวยงานผูประสานงาน

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยจังหวัดในระยะกอนเกิดภัย ในฐานะศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ศูนยบัญชาการเหตุการณเมื่อยกระดับ) ในระยะฉุกเฉินระหวางเกิดภัย และหนวยงานผูประสานงาน

การฟนฟูดานตาง ๆ ตลอดจนการใหความชวยเหลือดานการชดเชยทางการเงินแกผูประสบภัย หากแตจะมี

ความครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่อําเภอในความรับผิดชอบ  

โดยทีง่านที่เจาหนาท่ีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอตองรับผิดชอบนั้น จะคลายคลึงกับ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กลาวคือ มีทั้งงานที่ตองมุงเนนการลดความเสี่ยงสาธารณภัย

และงานการประสานปฏิบตัิการในกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นจนถึงส้ินสุดลง อันจะมีผลโดยตรงตอการวิเคราะห

การจัดระบบงานและอัตรากําลัง ซึ่งอัตรากําลังใหม ตองสอดคลองกับงานที่ตองทําดังที่กลาวมาขางตน โดยมี

ขอพิจารณาวางานที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอตองกระทํา เปนงานที่มีระดับความชํานาญ

และเชี่ยวชาญดวย โดยเฉพาะในงานการเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

เพราะจะอาศัยกลไกการประชุมอําเภอในแตละครั้ง เพื่อการใหคําแนะนําและประสานงานการลดความเสี่ยง

จากสาธารณภัย และยังหมายความถึงการเขาประจําศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ

อําเภอ ในฐานะมือขวาของนายอําเภอในสวนอํานวยการ เพื่อชวยในการวางแผน การใหคําปรึกษาทางเทคนิค 

การประสานฏิบัติการและรวมถึงประสานการสนับสนนุจากกลุมอําเภอและจังหวัดหากมีความจําเปน 

โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังนั้น สามารถกําหนดไดที่ 2-3 อัตรา โดยใหเปนขาราชการ และ/หรือ 

พนักงานราชการ ระดับชํานาญการ 2 อัตรา และสามารถมีลูกจางได 1 อัตรา ตําแหนงของหัวหนาสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และผูชวยหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอนั้น 

ใหเปนอัตราของขาราชการและพนักงานราชการ ที่ไดรับการอบรมและมีประสบการณลดหลั่นกันตามลําดับ 

(หมายเหตุ: ในกรณีที่อัตราจางลูกจางยังไมสามารถมีได ใหอาศัยเจาหนาที่ประจําระบบงานบริหารของอําเภอ

ไปพลางกอน หรือหากตําแหนงผูชวยหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอไมสามารถบรรจุ

ได ใหอาศัยอัตรากําลังการบังคับบัญชาจากปลัดอําเภอฝายปกครองหรือฝายปองกัน ดังเชนรูปแบบของ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกลุมอําเภอ ในการชวยปฏิบัติการ)  
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ในงานกอนเกิดสาธารณภัย จะตองเปนผูที่รวมประชุม กชภอ. และการบูรณาการแผนพัฒนาอําเภอ

และจังหวัด ทําหนาที่ประสานงานการปฏิบัติการดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ใหคําแนะนําและ

ใหความรูหรือการฝกอบรมการจัดการสาธารณภัย  

ในงานภาวะฉุกเฉิน เปนฝายอํานวยการหรือฝายประสานการปฏิบัติการของกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ โดยใหนายอําเภอเปนผูบัญชาการเหตุการณ และปลัดอําเภอฝายปองกันหรือ

ฝายปกครองเปนหัวหนาศูนยอํานวยการ และใหใชเจาหนาที่ของอําเภอฝายบริหารระบบงานเปนสวนสนับสนุน 

(หมายเหตุ: ในงานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอนั้น ใหสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลุมอําเภอ (และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหากจําเปน) สามารถสง

เจาหนาที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอหรือจังหวัด หรือทีมเคล่ือนที่ของกลุมอําเภอ

หรือจังหวัดมาใหความชวยเหลือเจาหนาที่สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาํเภอได) 

 

แผนภาพที่ 6.5 การกําหนดอัตรากําลังและระบบงานสําหรับรูปแบบสํานักงานปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จากรูปดังกลาว จะแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการในระยะเกิดภัยซ่ึงจากเดิมผู ท่ีทําหนาที่ เปน 

Emergency Manager นั้น ไดแก ปลัดอําเภอฝายปกครองหรือปลัดอําเภอฝายปองกัน หากเปนรูปแบบของ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอนั้น หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ

สามารถเปนผูรับผิดชอบในตําแหนงนี้ หรืออาจจะยังใหปลัดอําเภอเปนผูรับผิดชอบ และหัวหนาสํานักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอทําหนาท่ีหัวหนาสวนอาํนวยการหรือปฏิบัติการ แลวแตการออกแบบให

เหมาะสมตอศักยภาพของหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอที่มีในตําแหนง โดยมี

ปภ. อําเภอ หรือ ปลัดฯ   

Emergency Manager 

นายอําเภอ  

ผูอาํนวยการเหตุการณ 

ปลัดปกครอง / ปลัดปองกัน 

ปภ. อําเภอ 

Focal Point อํานวยการ 

ผูชวย ปภ. อําเภอ 

Focal Point ปฏิบตัิการ 

จนท.ประจําระบบบริหาร  

Focal Point สนับสนุน 

ปภ. กลุมอําเภอ / จังหวัด 

จนท. ระบบขอมูลอําเภอ 
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ผูชวยหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอในระดับเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการเปนมือขวา

ในการดําเนินการ และมีลูกจางที่ทําหนาที่เปนฝายสนับสนุนขอมูล 

ในงานการฟนฟูจากสาธารณภัย ใหทําหนาท่ีในสวนอํานวยการตอเนื่องหากกองอํานวยการยังไมยกเลิก

การปฏิบัติงาน โดยใหเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําตอการประสานงานการฟนฟู และการจายเงินชดเชยและ

เงินชวยเหลือผูประสบภัย ตลอดจนการตดิตามประเมินบทเรียนตอไป  

 

6.2.3 บทบาทและอํานาจหนาที่ของกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

 จากขอเสนอระบบงาน กลไก และโครงสรางการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ทั้งสามรูปแบบ 

สามารถสรุปบทบาทหนาที่ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ สํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยกลุมอําเภอ และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยจําแนกเปนงานตามภารกิจ

ในพ้ืนที่ (กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2557) งานตามแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และหลักการลดความเสี่ยงสาธารณภัย (DRM) และงานตามแนวคิดผูจัดการ

เครอืขาย (Network Manager) ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 6.1 สรุปบทบาทหนาท่ีของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ สํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอ และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

ปภ.จังหวัด ปภ.อําเภอ และ ปภ.กลุมอําเภอ 

1. ภารกิจประจําภายใตกรอบทางกฎหมาย 

(Routine Functions) 

[กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2557] 

- กํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรบัมอบหมาย 

- ประสานใหคําปรึกษาแนะนํา 

- จัดทําและปรบัปรุงแผน 

- กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

- บูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของ 

- เลขานุการคณะกรรมการกองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

1. ภารกิจประจําภายใตกรอบทางกฎหมาย 

(Routine Functions) 

(ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ) 

 

- สนับสนุนการปฏิบัตงิานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยของผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการ

ทองถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอรับผิดชอบ 

- สนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- ติดตามและประเมินผล 

- ฝกซอมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/ 

แผนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย  

และแผนอื่น ๆ 
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ปภ.จังหวัด ปภ.อําเภอ และ ปภ.กลุมอําเภอ 

- เลขานุการคณะกรรมการศูนยอํานวยการ 

ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 

- สงเสริม สนับสนุนการดาํเนินงานของกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

- เผยแพร ประชาสัมพันธ 

- ตรวจสอบโครงการที่หนวยงานขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 

- ประสาน สนับสนุนการจัดหา จัดสรรทรัพยากร 

- วิเคราะห สํารวจ และจัดทําฐานขอมูล จัดทํา

แผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัย 

- เฝาระวัง รับแจงเหตุ แจงเตือนภัย รายงาน 

ติดตามสถานการณสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

- ฝกซอมการปองกันสาธารณภัย 

- จัดตั้งและอํานวยการบริหารจัดการศูนย

อํานวยการเฉพาะกิจสาธารณภัยในระดับจังหวัด 

- บริหารจัดการใหความชวยเหลือเบ้ืองตน 

- ดําเนินการและประสานงานดานวิศวกรรม 

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

รวมท้ัง ฟนฟูบูรณะพ้ืนท่ีประสบภัย 

- ควบคมุ กํากับ ติดตามเรงรัดการปฏิบัติการปองกัน 

บรรเทา และฟนฟู 

- บริหารจัดการและดูแลการใชระบบสื่อสาร 

คลื่นความถี่กลางในระดับจังหวัด 

- การประกาศเขตการใหความชวยเหลือ 

ผูประสบภัยพิบัติกรณฉีุกเฉิน 

- ประเมินความเสียหาย 

- วางระบบการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย 

ใหสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี และดําเนินการสงเคราะห

ชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเบ้ืองตน 

- จัดตั้งและอํานวยการบริหารจัดการศูนยรับบริจาคเงนิ

และสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัย 

- ใหคําแนะนํา ผูอํานวยการอําเภอ ผูอํานวยการ

ทองถ่ิน ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 

- วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงภัยในพื้นที่ 

- ประชาสัมพันธ และใหความรู 

- สงเสริมการมีสวนรวม 

- สนับสนุนการดําเนินงานกิจการอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน (อปพร.) 

- ประสานการปฏิบัติงานกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อาสาสมัคร และภาคีเครือขาย 

- เฝาระวัง ติดตามสถานการณ และรายงานระดับ

ความรุนแรงของสาธารณภัย 

- รับแจงเหตุ รวบรวมขอมูล และรายงานสถานการณ

สาธารณภัย รวมทั้งประสาน การชวยเหลือ บรรเทา

เหตุเบ้ืองตน และอพยพผูประสบภัย 

- สนับสนุนทีมปฏิบัติการ คนหา และชวยเหลือ 

- ประสานการจัดหาทรัพยากรในการชวยเหลือและ

สงเคราะหผูประสบภัย รวมทั้ง การฟนฟูบูรณะ 

- สนับสนุนการสํารวจและประเมินความเสียหาย

เพ่ือใหการชวยเหลือผูประสบภัย 

- สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานของ

คณะกรรมการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติระดับ

อําเภอ 

- ติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือ 

ผูประสบสาธารณภัย 

- การบริจาคเงนิและสิ่งของเพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยในเขตพ้ืนที่ 
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ปภ.จังหวัด ปภ.อําเภอ และ ปภ.กลุมอําเภอ 

- จัดทําฐานขอมูลสิ่งของสํารองจาย 

- สนับสนุนและบริหารจัดการศนูยพักพิงชั่วคราว 

- ติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือและ

สงเคราะห ผูประสบสาธารณภัย 

2. ภารกิจการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR 

Functions) 

[กลุมภารกิจตามแนวคิดผูจัดการเครือขาย 

(Network Manager)] 

- การจัดตั้ง สงเสริม บํารุงรักษา และขยายเครือขาย

ปองกันฯ ในพ้ืนที่ 

- เปนที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงาน 

ดานสาธารณภัยแกหนวยงานในพ้ืนที่  

- ประสานงานในฐานะหนวยงานเชื่อมโยง 

(Linkage) ระหวางหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของ

ในระดับอําเภอและระดับทองถิ่นกับระดับจังหวัด 

- รวมประชุมการบริหารราชการประจําเดือน 

ในระดับอําเภอ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในระดับ

อําเภอรวมกับสวนราชการประจําอําเภออ่ืน ๆ 

- เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการบริหาร

จัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี 

- ตรวจสอบและจัดทาํฐานขอมูลทรัพยากร 

ที่สามารถแลกเปลี่ยนและใชรวมกันได 

- จัดทําองคความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

รวมกันของเครือขายเพ่ือเสริมสรางการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

2. ภารกิจการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR 

Functions) 

[กลุมภารกิจตามแนวคิดผูจัดการเครือขาย 

(Network Manager)] 

- การจัดตั้ง สงเสริม บํารุงรักษา และขยายเครือขาย

ปองกันฯ ในพื้นที่ 

- เปนท่ีปรึกษาและพี่เลี้ยงในการดําเนินงาน 

ดานสาธารณภัยแกหนวยงานในพื้นที่  

- ประสานงานในฐานะหนวยงานเชื่อมโยง 

(Linkage) ระหวางหนวยงานและผูมีสวนเก่ียวของ

ในระดับอําเภอและระดับทองถิ่นกับระดับจังหวัด 

- รวมประชุมการบริหารราชการประจําเดือน 

ในระดับอําเภอ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในระดับ

อําเภอรวมกับสวนราชการประจําอําเภออื่น ๆ 

- เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการบริหาร

จัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 

- ตรวจสอบและจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรที่

สามารถแลกเปลี่ยนและใชรวมกันได 

- จัดทําองคความรูที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน

รวมกันของเครือขายเพ่ือเสริมสรางการปฏิบัติงาน

รวมกัน 

3. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรและนโยบายเฉพาะ 

(Strategy/Agenda-based functions) 

[กลุมภารกิจตามแผนฯชาติและหลักการ 

ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย DRM] 

- สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับสราง 

แนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง 

3. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรและนโยบายเฉพาะ 

(Strategy/Agenda-based functions) 

[กลุมภารกิจตามแผนฯชาติและหลักการ 

ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย DRM] 

- สงเสริมใหทุกภาคสวนและทุกระดับสราง 

แนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง 
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ปภ.จังหวัด ปภ.อําเภอ และ ปภ.กลุมอําเภอ 

- ขับเคลื่อนภารกิจดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยทั้งในยามปกติและยามเกิดภัย  

- การจัดทําและขับเคลื่อนแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

- การสนับสนนุสงเสริมมาตรการลดความเสี่ยง 

ทั้งเชิงโครงสรางและที่ไมใชเชิงโครงสรางของ

หนวยงานในพื้นที่ 

- การจัดตั้งศูนยการเรียนรูสาธารณภัย พิพิธภัณฑ

ภัยพิบัติ 

- การจัดทําชุดความรูดานการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

สําหรับภาคประชาชน 

- การสงเสริมการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 

- การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

การฝกซอมแผน การซักซอม และการฝกปฏิบัติ 

- การหาความรูเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู และการถอด

บทเรียนและทบทวนการปฏิบัติงาน 

- การจัดทําฐานขอมูลความเสี่ยงในพ้ืนท่ี 

- ขับเคลื่อนภารกิจดานการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยทั้งในยามปกติและยามเกิดภัย 

- การจัดทาํและขับเคลื่อนแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอําเภอ 

- การสนับสนุนสงเสรมิมาตรการลดความเสี่ยง 

ท้ังเชิงโครงสรางและที่ไมใชเชิงโครงสรางของ

หนวยงานในพ้ืนท่ี 

- การสงเสริมการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน 

- การฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

การฝกซอมแผน การซักซอม และการฝกปฏิบัติ 

- การหาความรูเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู และถอดบทเรียน

และทบทวนการปฏิบัติงาน 

- การจัดทําฐานขอมูลความเสี่ยงในพ้ืนที่ 

 

 

6.3 เงื่อนไขบริบทการกําหนดรูปแบบกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี 

 

จากการศึกษาการบริหารจัดการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของพ้ืนที่ 8 จังหวัด อันไดแก 

จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ ขอนแกน สกลนคร ระยอง กาญจนบุรี ภูเก็ต และสงขลานั้น พบวาการดําเนินการ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการมุงเนนงานในมิติการลดความเสี่ยงสาธารณภัย ในพ้ืนที่แตละ

จังหวัดนั้น มีลักษณะการบริหารจัดการที่มีความแตกตางและความคลายคลึงกัน ระหวางพื้นที่จังหวัด 

และระหวางพื้นที่อําเภอและทองถิ่น ที่สามารถนํามใชกําหนดเปนเงื่อนไขบริบทการกําหนดรูปแบบกลไก

เชิงพ้ืนท่ี ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยในภาพรวมได ดังน้ี 

กลุมเงื่อนไขบริบทที่ 1 คือ ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพและการเขาถึง ซึ่งลักษณะของพื้นที่

ทางกายภาพและการเขาถึงนั้น หมายความถึง การพิจารณาขนาดของพื้นที่ไปพรอม ๆ กับความยากงาย

ในการเขาถึงพื้นที่ตาง ๆ ที่ระยะการเดินทางตาง ๆ กัน ทั้งนี้ จากการประชุมและสัมภาษณหนวยงานปองกัน
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และบรรเทาสาธารณภัยและเครือขาย จะพบวา หากแมพื้นที่มีขนาดที่กวางขวางแตถนน และเสนทาง

การเขาถึงไมไดมีความสลับซับซอน หรือยากลําบาก หรอืเปนพ้ืนที่แปลกแยกทางกายภาพ อาทิ เกาะ หรือหมูเกาะ 

หรอืเปนพ้ืนท่ีลอมรอบดวยภูเขามีทางเขาออกเดยีว เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะยังคงมีความสามารถในการเขาถึง

และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางดี 

กลุมเง่ือนไขบริบทที่ 2 คอื ลักษณะของสาธารณภัย โดยเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสาธารณภัยนั้น 

ตามหลักวิชาการแลว เรามักที่จะหมายความถึง ประเภทของภัย ขนาดของภัย ความรุนแรงของภัย 

และระยะเวลาที่ตองเผชิญตอภัยและผลกระทบ ทั้งนี้ในหลาย ๆ คร้ัง ผูปฏิบัติงานจะคํานึงถึงวาความเสี่ยง

จากสาธารณภัยนั้น หมายความรวมถึง ความถี่ของเหตุการณที่เกิดขึ้นที่เปนสิ่งกําหนดความนาจะเปนหรือ

โอกาสในการเกิดภัย และยังมีภัยในลักษณะท่ีไมเกิดบอยและมีโอกาสต่ํา หากแตมีกําลังการทําลายใหเกิด

ความเสียหายไดสูง และอาจไมสามารถมีการเตือนภัยลวงหนาได (sudden onset) นอกจากนี้ สาธารณภัยยังมี

ความซับซอนของภัย เปนปจจัยระบุความยากงายในการบริหารจัดการสาธารณภัยอีกดวย กลาวคือ ภัยหลัก

มีภัยรองตามมา ภัยมีความซับซอนทางเทคนิคและตองการการรับมือดวยทักษะเฉพาะหรืออุปกรณพิเศษ 

เชน น้ํามันรั่ว หรือ โรงงานผลิตสารเคมีระเบิด เปนตน   

กลุมเงื่อนไขบริบทที่ 3 คือ ขนาดของประชากรและขอบเขตการปกครอง เงื่อนไขกลุมนี้นั ้น 

เปนเง่ือนไขพ้ืนฐานของการจัดแบงและการใหบริการแกประชาชน ในพ้ืนที่การปกครองของจังหวัดและทองถิ่น 

กลาวคือ บางจังหวัดมีจํานวนอําเภอที่มาก ทําใหงานหลักของอําเภอในภาวะปกติ อาทิ การจัดประชุม การทําแผน 

การฝกซอมทําความเขาใจ การใหความรู และการใหการดูแลชวยเหลือชุมชน เปนงานที่ตองใชการประสานงาน

ที่ทั่วถึง ตอเนื่อง และมีความสม่ําเสมอที่สูง และงานในภาวะฉุกเฉินนั้น ทําใหมีความตองการในการตอบสนอง

และใหการสนับสนุนชวยเหลือ สามารถเกิดขึ้นไดในหลายพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพ้ืนท่ีคาบเก่ียวกัน

มากกวาหนึ่งอําเภอ หรือภัยขนาดปานกลางท่ีอาจจะกินอาณาบริเวณที่มากกวาหนึ่งอําเภอได ระดับความครอบคลุม

ของปฏิบัติการก็จะไมเทากัน และมีความตองการระดับของการประสานงานในระดับอําเภอท่ีมีความแตกตางกัน 

กลุมเง่ือนไขบริบทที่ 4 คือ ศกัยภาพของภาคีเครือขาย บริบทเร่ืองเครือขายการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย และการมุงเนนที่งานดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยนั้น เปนเรื่องที่มีความจําเปนสูงมาก

ในการจัดการดานนี้ เพราะงานสาธารณภัยไมใชงานท่ีหนวยงานหลักเพียงหนวยงานเดียว หรือหนวยงานเฉพาะ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหลักของทองถิ่นเพียงไมกี่หนวย จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางทันทวงที

และเพียงพอ ดังนั้น การมีเครือขายความรวมมือที่ชัดเจน มีการจัดตั้งท่ีเขมแข็ง มีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

อยางสม่ําเสมอ สรางความสัมพันธที่เหนียวแนน และมีความคุนเคยตอการปฏิบัติงานและใชทรัพยากรรวมกัน 

จึงเปนเงื่อนไขบริบทท่ีกําหนดศักยภาพของพ้ืนที่ได อาทิ การจัดทําความตกลงในการใชทรัพยากรรวมกัน 

(ขอนแกน) หรือการใชระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลความเสี่ยงและการเตือนภัยรวมกัน (สงขลา) หรือการมี

หนวยงานเอกชนหรือนิคมอุตสาหกรรมที่มีหนวยปฏิบัติงานดานภาวะฉุกเฉินที่เขมแข็ง (ระยองและภูเก็ต) 

ก็จะสงผลใหการขับเคลื่อนงานทางดานนี้เปนไปไดโดยไมตองอาศัยหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือ

มากนัก 
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ทั้งนี้จะเห็นไดวา การใชเง่ือนไขบริบททั้ง 4 มิติ ในการกําหนดรูปแบบที่แตกตางกันของการดําเนินงาน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มุงเนนงานดานการลดความเสี่ยงนั้น จะเปนการใชบริบททั้ง 4 มิติ

ไปพรอม ๆ กัน โดยนัยแรกนั้น บริบทแตละมิติ สะทอนลักษณะพื้นฐานของพื้นที่ในความเฉพาะของงาน

สาธารณภัย ทําใหตองมีการนําเอาเงื่อนไขเหลานี้มาสังเคราะหรวมกัน เพราะการถือเอาบริบทมิติใดมิติหนึ่ง

ในการกําหนดรูปแบบกลไกการปฏิบัติงานนั้น จะเปนการไมคํานึงถึงปฏิสัมพันธระหวางบริบทพ้ืนที่ กับบริบท

ทางเทคนิคของงานสาธารณภัย ในขณะที่ในอีกนัยยะหนึ่งนั้น ความเสี่ยงสาธารณภัย (Disaster Risks) 

ในทางหลักการ เปนสวนผสมของลักษณะภัย ความลอแหลมเชิงพ้ืนที่กายภาพ ความเปราะบางของภูมิสังคม 

และศักยภาพในการบริหารจัดการ ทําใหการใชเงื่อนไขบริบทเหลานี้ จําเปนตองมีการสังเคราะหสูการใช 

และการกําหนดเกณฑเชิงคุณภาพและปริมาณ เทาที่กรณีศึกษา 8 จังหวัดจะสามารถกระทําได ดังตาราง 
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ตารางท่ี 6.2 เง่ือนไขบริบทการกําหนดรูปแบบกลไกการบรหิารจัดการสาธารณภัยจากพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 8 จังหวดั 

 

ประเด็น

พิจารณา 

ปภ.กลุมอําเภอ 

โดยที่กลุมอําเภอควรจัดประมาณไมเกิน 6 อําเภอตามกายภาพ 

ปภ.จังหวัด 

+ ปภ.อําเภอ 

ปภ.จังหวดั  

โดยมีอัตราบรรจุจริงอยางนอยเทากับจํานวนอําเภอ 

จังหวัด เชียงราย เพชรบูรณ ขอนแกน สงขลา กาญจนบุรี ระยอง สกลนคร ภูเก็ต 

พ้ืนที่ 11,678  

ตร.กม. 

12,668.416 

ตร.กม. 

10,885.99  

ตร.กม. 

7,393.889  

ตร.กม. 

19,483  

ตร.กม. 

3,552  

ตร.กม. 

9,605  

ตร.กม. 

570.034  

ตร.กม.  

จํานวนอําเภอ 18 อําเภอ 11 อําเภอ 26 อําเภอ 16 อําเภอ 13 อําเภอ 8 อําเภอ 18 อําเภอ 3 อําเภอ  

จํานวน อปท. - อบจ. 1 แหง 

- ทน. 1 แหง 

- ทต. 72 แหง 

- อบต. 70 แหง 

- รวม 144 แหง 

- อบจ. 1 แหง 

- ทม. 3 แหง 

- ทต. 22 แหง 

- อบต. 102 แหง 

- รวม 128 แหง 

- อบจ. 1 แหง 

- ทน. 1 แหง 

- ทม. 6 แหง 

- ทต. 77 แหง 

- อบต. 140 แหง 

- รวม 225 แหง 

- อบจ. 1 แหง 

- ทน. 2 แหง 

- ทม. 10 แหง 

- ทต. 29 แหง 

- อบต. 96 แหง 

- รวม 138 แหง 

- อบจ. 1 แหง 

- ทม. 2 แหง 

- ทต. 47  แหง 

- อบต. 72 แหง 

- รวม 122  แหง 

- อบจ. 1 แหง 

- ทน. 1 แหง 

- ทม. 2 แหง 

- ทต. 27 แหง 

- อบต. 37 แหง 

- รวม 67 แหง 

- อบจ. 1 แหง 

- ทน. 1 แหง 

- ทต. 65 แหง 

- อบต. 75 แหง 

- รวม 142 แหง 

- อบจ. 1 แหง 

- ทน. 1 แหง 

- ทม. 1 แหง 

- ทต. 10 แหง 

- อบต. 6 แหง 

- รวม 19 แหง 

การเขาถึงพ้ืนท่ี การเขาถึงพื้นท่ี

ยาก จังหวัดมี

ลักษณะที่ยาว 

มีพ้ืนที่ปาเขา 

การเขาถึงพ้ืนท่ี

ยาก จังหวัดมี

ลักษณะท่ียาว  

พ้ืนที่มี 

ความหางไกล

มาก 

สะทิงพระมี

ความหางจาก

ตัวเมือง และมี

ภัยรุนแรง 

ลอแหลมมาก 

 

มีอําเภอ 

ที่หางไกล  

2 อําเภอ คือ  

สังขละบุรี และ

ทองผาภูมิ 

งาย พื้นท่ีกวาง งาย 
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ประเด็น

พิจารณา 

ปภ.กลุมอําเภอ 

โดยที่กลุมอําเภอควรจัดประมาณไมเกิน 6 อําเภอตามกายภาพ 

ปภ.จังหวัด 

+ ปภ.อําเภอ 

ปภ.จังหวดั  

โดยมีอัตราบรรจุจริงอยางนอยเทากับจํานวนอําเภอ 

จังหวัด เชียงราย เพชรบูรณ ขอนแกน สงขลา กาญจนบุรี ระยอง สกลนคร ภูเก็ต 

ระยะเกินกวา 

70 กม. หรือ

เกิน 90 นาที 

8 อําเภอ 5 อําเภอ 10 อําเภอ 5 อําเภอ 5 อําเภอ 1 อําเภอ 8 อําเภอ ไมมี 

จํานวน

ประชากร 

1,287,615 คน 995,331 คน 1,805,910 คน 1,424,230 คน 1,805,910 คน 711,236 คน 1,149,472 คน 402,017 คน  

ลักษณะของภัย - ฝุน หมอกควัน 

ภัยหนาว น้ําทวม 

ดินโคลนถลม 

ภัยจากอุบัติเหตุ

ทางทองถนน   

แผนดินไหว  

- ภัยมีความถี่

คอนขางสูง 

- อุทกภัย  

วาตภัย และดิน

โคลนถลม  

- ภัยมีโอกาส

เกิดไดปานกลาง 

- อุทกภัย  

ภัยแลง  

ภัยจาก 

การคมนาคม  

- ภัยมีโอกาส

เกิดไดปานกลาง  

- ภัยแลงจะเกดิ

ในพ้ืนที่คอนขาง

กวาง 

- อุทกภัย 

 วาตภัย การกัด

เซาะชายฝง  

- มีปญหา 

ความรุนแรง

และความถ่ีของ

ภัยสูงในบาง

อําเภอ  

- อุทกภัย  

วาตภัยจากพายุ

หมุนเขตรอน 

ภัยแลง  

ในบางพ้ืนท่ี 

มภัียทางถนน 

แผนดินไหว 

- วาตภัย 

อุทกภัย อัคคีภัย 

ภัยทางถนน 

โรงงาน

อุตสาหกรรม 

เชน สารเคมี

ร่ัวไหล  

- ภัยที่รุนแรง 

มีไมมาก 

- ภยัจาก 

การคมนาคม  

ภัยหนาว 

อุทกภัย  

- ภยัท่ีมี 

ความรุนแรง 

มีความถ่ีตํ่า  

ไมคอยมีภัยที่มี

ความซับซอน 

- ภัยจาก 

การคมนาคม 

อุทกภัย วาตภัย 

อัคคีภัย สึนามิ  

- ภัยท่ีมี 

ความรุนแรง  

มีโอกาสเกิด 

ไมมาก 

ศักยภาพ มีศักยภาพ 

ในเขตเมือง  

แตตองเพ่ิมเติม

ในพ้ืนทีช่นบท 

มีศักยภาพ 

ในเขตเมือง 

เครือขาย 

ในเมืองมี

ศักยภาพมาก 

เครือขาย

เขมแข็ง ท้ังจาก

สวนราชการ 

อปท. มูลนิธิ  

มีเครือขาย

อปท. ในเขต

เมือง 

อปท. อปพร. 

การนคิมฯ  

มีศักยภาพมาก 

มีเครือขาย 

ทั้งในพื้นที่ และ

พื้นท่ีขางเคียง 

เครือขาย

เขมแข็ง 
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ประเด็น

พิจารณา 

ปภ.กลุมอําเภอ 

โดยที่กลุมอําเภอควรจัดประมาณไมเกิน 6 อําเภอตามกายภาพ 

ปภ.จังหวัด 

+ ปภ.อําเภอ 

ปภ.จังหวดั  

โดยมีอัตราบรรจุจริงอยางนอยเทากับจํานวนอําเภอ 

จังหวัด เชียงราย เพชรบูรณ ขอนแกน สงขลา กาญจนบุรี ระยอง สกลนคร ภูเก็ต 

จุดเดนในพ้ืนที่ อปท. ในเขต

เมืองมี 

ความพรอม  

มหีนวยงาน 

ทางทหารใน

พื้นท่ี 

อปท. มีการทํา 

MOU รวมกัน 

ประชาชนมี

ความเชื่อม่ัน 

ตอระบบ 

การแจงเตือน

ของทางราชการ 

- มีหนวยงาน 

ทางทหารใน

พื้นที่  

- อปท.ในเขต

เมืองมีการทํา

MOU การเขา

ระงับภัย 

เปนพ้ืนทีข่อง

เอกชน 

(โรงงาน) มี

ศักยภาพ และ

ความพรอมสงู 

มีหนวยงาน 

ทางทหารใน

พื้นท่ี 

 

หนวยงานของ 

ปภ. ในพ้ืนท่ี 

- ปภ.สาขา 

เชียงของ  

- ปภ.สาขา 

เวียงปาเปา 

 - ปภ.สาขาพล 

- ปภ.สาขา 

ชุมแพ 

- ปภ.ศูนยเขต 

- วิทยาลัย ปภ. 

- ปภ.สาขา

เทพา  

- ปภ.สาขา 

ระโนด 

- ปภ.ศูนยเขต 

- วิทยาลัย ปภ. 

- ปภ. สาขา 

ทองผาภูมิ 

 - ปภ.ศูนยเขต - ปภ.ศูนยเขต 
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 จากตารางเงื่อนไขบริบทการกําหนดรูปแบบกลไกการการบริหารจัดการสาธารณภัยจากพื้นท่ี

กรณีศึกษา 8 จังหวัด ซึ่งมีประเด็นพิจารณา ไดแก พื้นที่ จํานวนอําเภอ จํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การเขาถึงพ้ืนที่ ระยะเกินกวา 70 กม. หรือเกิน 90 นาที จํานวนประชากร ลักษณะของภัย ศักยภาพ จุดเดน

ในพื้นที่ และหนวยงานของ ปภ. ในพื้นที่ นําไปสูการสังเคราะหเงื่อนไขบริบทการกําหนดรูปแบบกลไก

การบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 6.3 การสังเคราะหเง่ือนไขบริบทการกําหนดรูปแบบกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัย 

ในระดับพื้นท่ี (อนุมานเลขคณิต) 

 

รูปแบบ 

 

เง่ือนไขบริบท 

ปภ.จังหวัด +  

ปภ.กลุมอําเภอ 

จุดรวมที่ (1)+(3) 

ปภ.จังหวัด +  

ปภ.อําเภอ 

จุดรวมท่ี (1)+(2) 

ปภ.จังหวัด 

จุดเดนที่ (4) 

1. ลักษณะพ้ืนที่ 

1.1 ขนาด กวาง กวาง เล็กถึงปานกลาง 

1.2 การเขาถึงทั้งในมิติ

ระยะทางและมิติของ

ระยะเวลา 

มีบางพื้นที่ตองใช

ระยะเวลาในการเดินทาง

เกินกวา 60 นาที  

และไมมีระยะขจัด 

หรือทางลัด 

มากกวา 70 กม. หรือใช

เวลามากกวา 90 นาที 

 

ถนนสะดวกในการเดินทาง 

และใชเวลาไปถึง 

ในจุดตาง ๆ ประมาณ 

60 นาที  

(รถหนาแนน) 

1.3 การแปลกแยกทาง

กายภาพ 

พ้ืนที่ยาว และอําเภอ

ขางเคียงไมทะลุถึงกัน 

พ้ืนท่ีมีภูเขากั้น หรือ

อําเภอที่เปนเกาะ 

มีหมูเกาะ  

และเกาะแกงเล็ก ๆ 

2. ลักษณะภัย 

2.1 ความถี่ 

(frequency) 

บอยในบางพ้ืนท่ี 

 

บอยในบางพื้นที่ 

 

เกิดไดปละครั้ง 

 

2.2 ความรุนแรง 

(severity)  

บานเรือนเสียหาย

บางสวน มูลคาปานกลาง 

โครงสรางเสียหาย  

มูลคาสูง 

มีความเสียหายบาง 

มูลคาปานกลางถึงสูง 

2.3 ระยะเวลา 

(duration) 

ใน 1 สัปดาห 

 

มากกวา 1 สัปดาห 

 

1-3 วัน 

 

2.4 ขนาด  

(scale) 

หลาย อปท. 

 

คาบเก่ียว อปท.  

และอําเภอ 

คาบเก่ียว อปท. 

2.5 ความซบัซอน 

(complexity) 

เกิดซ้ําในรูปแบบที่ตาง 

มีรอยเลื่อนแผนดินไหว 

รอยเลื่อนแผนดินไหว 

ท่ีเข่ือน 

ภัยอุตสาหกรรมตองการ

เทคนิคและอุปกรณพิเศษ  
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รูปแบบ 

 

เง่ือนไขบริบท 

ปภ.จังหวัด +  

ปภ.กลุมอําเภอ 

จุดรวมที่ (1)+(3) 

ปภ.จังหวัด +  

ปภ.อําเภอ 

จุดรวมท่ี (1)+(2) 

ปภ.จังหวัด 

จุดเดนที่ (4) 

3. ขอบเขตประชากรและการปกครอง 

3.1 ขนาดประชากร ตั้งแต 1 ลานคน ตั้งแต 1 ลานคน ต่ํากวา 1 ลานคน 

3.2 จํานวนอําเภอ ตั้งแต 15 แหง 10 – 15 แหง ต่ํากวา 10 แหง 

(หากสูงกวา 15 ใหดู

เงื่อนไขที่ 1+4) 

3.3 จํานวน อปท. ตั้งแต 100 แหง ต้ังแต 100 แหง ต่ํากวา 80 แหง 

4. ศักยภาพเครือขาย 

4.1 สมาชิกเครือขาย

จัดตั้งถาวร 

สมาชิกเครือขายจัดตั้ง

ถาวร (อยางนอย 1) 

ไมปรากฏชัดเจน  

หรือมีนอยกวาเกณฑ

ของอีกสองรูปแบบ 

ในทุกหัวขอยอย 

 

สมาชิกเครือขายจัดตั้ง

ถาวร (มากกวา 1) 

4.2 จํานวนกิจกรรม

ประจําเดือน 

จํานวนกิจกรรม 

รายไตรมาส  

(อยางนอย 1 ครั้ง) 

จํานวนกิจกรรม

ประจําเดือน  

(อยางนอย 1 คร้ัง) 

4.3 สัดสวน CBDRM สัดสวน CBDRM  

(10%-20%) 

สัดสวน CBDRM 

(มากกวา 20%) 

4.4 สัดสวน อปพร. สัดสวน อปพร. (1.2%) สัดสวน อปพร. (1.7%) 

4.5 ศูนยเขตในพื้นที่

และพ้ืนท่ีติดกัน 

ศูนยเขตในพ้ืนที่และ

พ้ืนที่ติดกัน (มีในพื้นที่

หรือติดเขตจังหวัด) 

ศูนยเขตในพื้นที่และ

พื้นที่ติดกัน (มีในพื้นที่

หรอืติดเขตจังหวัด) 

 

หมายเหตุ: การใชเงื่อนไขในการระบุกลไกนั้น มีคาน้ําหนักไมเทากัน กลาวคือ 1) กลไกสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเต็มอัตราแตเพียงอยางเดียว ควรใชกับจังหวัดที่มีองคประกอบของเงื่อนไขบริบท

เครือขายที่มีความเขมแข็งและขับเคลื่อนสม่ําเสมอ ในขณะท่ี 2) กลไกสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อําเภอนั้น ควรมีเฉพาะบางอําเภอ ที่เขาขายเงื่อนไขบริบทพื้นที่และภัยที่ครบทุกองคประกอบ และ 3) กลไก

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุมอําเภอตองมีการจัดกลุมและเกลี่ยพ้ืนท่ีใหม ดวยปจจัยของ

ระยะทางการเขาถึง ลักษณะและระดับของความเสี่ยง และทั้งจํานวนอําเภอ 
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6.4 บทบาทและคุณลักษณะของกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในอนาคต 

 

 งานการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาคําตอบของหลักการ เหตุผล ความจําเปน และการออกแบบกลไกการจัดการ

สาธารณภัยในระดับพื้นที่ใหม มีจุดมุงเนนที่ตองการท่ีจะพัฒนางานการจัดการสาธารณภัยใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคของการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพยายาม

ตอบโจทยการเกิดขึ้นของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ วาจะสามารถเปนคําตอบในการแกไข

ปญหาการประสานงานในพื้นที่ท่ีขาดตอนของการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ที่ตอเน่ืองจากสวนกลาง จังหวัด 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางไร เพราะการกําหนดใหมีกลไกใหมในพื้นที่ของงานสาธารณภัยนั้น 

ไมใชเปนเพียงการจัดตั้งใหมีกลไกโครงสรางการบริหารจัดการดังกลาว แตยังตองสามารถออกแบบบทบาท

และพัฒนาสมรรถนะของกลไกในพื้นที่เหลาน้ี ใหปฏิบัติงานไปสูผลสัมฤทธ์ิของการลดความเสี่ยงสาธารณภัย

ไดอยางย่ังยืน   

 แมวาผลการศึกษาจะพบวา ความตองการสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอนั้น 

ไมจําเปนตองมีในทุกพ้ืนที่ ตามขอจํากัดและปจจัยบงชี้ตอความเสี่ยงสาธารณภัยดังท่ีผลการศึกษาขางตนกลาวไว 

แตการจัดใหมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่พรอมทั้งอัตรากําลังในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปน

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กลุมอําเภอ หรืออําเภอนั้น ลวนแตมีความจําเปนที่จะตองมี

การปรับปรุงและพัฒนาบทบาทและคุณลักษณะของเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ

เสียใหมดวย เพราะงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยแทจริงในทุกระดับ ไมใชหนวยงาน

ปฏิบัติการในการตอบโตสถานการณในภาวะฉุกเฉิน แมวาจะมีความตองการและความคาดหวังของประชาชน

ในพ้ืนที่ที่จะไดเห็นเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุก็ตาม หากแตเปนหนวยงานหลัก

ในการจัดการประสานงาน และเชื่อมโยงปฏิบัติการในระยะตาง ๆ ของการจัดการสาธารณภัย  

ในเหตุสาธารณภัยนั้น สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กลุมอําเภอ และอําเภอ 

จะทําหนาที่ในการประสานปฏิบัติการใหความชวยเหลือ ในขณะที่เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะหนวยงานเผชิญเหตุมากกวาเจาหนาที่ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในระดับอื่น ๆ ขางตน อีกทั้งเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับยังตองเปน

หนวยงานที่สามารถใหคําปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย ใหกับภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่

ไดอีกดวย นั่นคอื งานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยหลักแลวจึงตองสามารถเปน “ผูจัดการสาธารณภัย 

(Disaster Manager)” ได 

 “ผูจัดการสาธารณภัย (Disaster Manager)” ในที่นี้ หมายถึง การท่ีเจาหนาที่ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในทุกระดับ ตองเปนผูที่มีความสามารถในการประสานการจัดการในมิติของการจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัยได ไมวาจะเปนการใหคําแนะนําและรวมดําเนินการกับหนวยงานทางเทคนิคตาง ๆ ในการใช

มาตรการการลดความเสี่ยง และการใหความรูและการจัดทําขอมูลพ้ืนท่ีความเสี่ยงตาง ๆ สวนในงานการจัดการ

ภาวะฉุกเฉินนั้น เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตองสามารถที่จะจัดการปฏิบัติการในศูนยอํานวยการ
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชทักษะและประสบการณในการประกอบ

ทีมเฉพาะกิจในการตอบโตปญหาเฉพาะหนา (Tactical Team) เพ่ือวางแผนและประสานการแกไขปญหา 

หากจะตองลงไปในพ้ืนที่ปฏิบัติการ ใหทําการโอนอํานาจการกํากับทีมและประสานงานใหกับผูชวยหรือหัวหนา

สวนอํานวยการตอไป และในงานหลังจากเหตุสาธารณภัยผานพนไปแลวนั้น ผูจัดการสาธารณภัยควรที่จะตอง

สามารถประสานการใหความชวยเหลือทางดานการเงิน การสรางอาชีพ และการประสานการซอมสรางใหกับ

พื้นที่ที่เสียหาย และจะตองเปนผูติดตามประเมินการปฏิบัติการและถอดบทเรียนการทํางานในแตละครั้ง

เพื่อทําขอเสนอในการพัฒนาดวย 

 ในระยะยาว เพื่อใหมีความสอดคลลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในการพัฒนาบุคลากรใหตอบสนอง

ตอการพัฒนาที่เนนการพัฒนาที่ยั่งยืน กลาวคือ ตองเปนบุคลากรที่ 1) มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยในเชิงรุก กลาวคือ สามารถมองเห็นความเสี่ยง ระบุปญหาของความลอแหลมและ

วิธีการในการแกไข รวมทั้งการลดความเปราะบางในเชิงภูมิสังคมของพื้นที่ได 2) มีความรูและความเขาใจ

ในมาตรการทั้งในเชิงโครงสรางและที่ไมใชเชิงโครงสราง เพื่อท่ีจะสามารถบูรณาการงานทั้งสองแบบเขาดวยกัน

อยางมีความสอดคลอง อีกทั้งสามารถที่จะระบุชองวางที่เกิดข้ึนจากมาตรการท้ังสองได 3) เปนผูที่สามารถใช

ระบบขอมูลและแสวงหาขอมูลความเสี่ยงเพิ่มเติมในการวิเคราะหความเสี่ยง และการสรางแบบฝกจําลอง

สถานการณในรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาศาสตรดานการตัดสินใจในสาธารณภัย (Disaster Risks Informatics 

Decision Science) เพื่อใชในการสอนและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการปฏิบัติงานสาธารณภัย 

4) ตองสามารถเปน “ผูสอน” งานทางดานการจัดการสาธารณภัย และการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถโนมนาวสรางความม่ันใจและความรวมมือได ใหกับบุคคลหลาย ๆ กลุม 

อาทิ เจาหนาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เจาหนาที่งานดานยุทธศาสตรและแผน ครูและนักเรียน

ในโรงเรียนที่จะตองมีศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงดวยตนเอง รวมทั้งควรจะตองสามารถรอบรูในการสอน

และแนะนําการใชระเบียบตาง ๆ ของงานดานสาธารณภัย และสุดทาย 5) เปน “นักวิจัย” เชิงปฏิบัติการ

ดวยงานภาคสนามของตนเอง กลาวคือ เปนผูที่มีความใฝรูและแสวงหาคําตอบตอปญหาตาง ๆ และการดําเนินงาน

ที่มีขอจํากัดตาง ๆ อยางเปนระบบเสมอ เพ่ือพัฒนางานของตนเองและเปนผูท่ีมีการเรียนรูในการพัฒงานและ

พัฒนาตนอยางตอเนื่อง 

นั่นหมายความถึง การที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหนวยงานหลักในการสราง

ทิศทางงานดานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย จะตองหันกลับมาพัฒนางานทางดานทรัพยากร

มนุษยใหสามารถสราง “ผูจัดการสาธารณภัย” (Disaster Manager Development) และการจัดการความรู

ดานสาธารณภัย (Disaster Risks Knowledge Management) ใหม บนฐานของคลังขอมูลที่ครบถวนรอบดาน 

และระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริหารงานสาธารณภัยในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ และกลวิธี 

เพราะเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตองเปนผูที่มีความรอบรู มีทักษะการตัดสินใจดวยขอมูล

ที่เหมาะสม และการใชดุลยพินิจจากการวิเคราะหขอมูลรอบดาน ดังนั้น ในมิติของระบบงานภายใตโครงสราง
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ที่จะปรับปรงุข้ึนใหมทั้งระบบนั้น จะตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการออกแบบลักษณะงาน ความเชื่อมโยง

ของงาน คณุลักษณะ “ผูจัดการสาธารณภัย” และ การสงเสริมเสนทางความเปนมืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนางานดานสาธารณภัยตอจากนี้ไป  1) สํานักนโยบายฯจะตองทําหนาท่ีในการบูรณาการ

งานแตละสํานักและแตละสวน เพื่อสรางความเชื่อมโยงขององคความรูทั้งหมดของงานสาธารณภัยที่ “ผูจัดการ

สาธารณภัย” ตองสามารถสื่อสารใหกับทุกภาคสวนเขาใจและใหความรวมมือ 2) กรมจําเปนตองมีสวนงาน

ที่ทําวิจัยงานดานสาธารณภัยจริงจัง และเปนงานวิจัยที่บุคลากรของกรมฯเองเปนผูดําเนินการวิจัยรวมกับพ้ืนท่ี 

ในท่ีนี้ควรเปนการถอดบทเรียน (Hot-wash หรือ After Action Review) และสามารถทํารวมกับนักวิชาการได 

แลวจัดทําขอเสนอจากการวิจัยเพ่ือการวางแผนการพัฒนา 3) ศูนยอํานวยการฯตองรวมมือกับสถาบันพัฒนา

บุคลากรปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและวิทยาลัยตาง ๆ ในการสรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดานสาธารณภัยใหเปนที่ยอมรับและเปนทางการ มีการจัดทําขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานของงานสาธารณภัย 

โดยเฉพาะยางยิ่งในงานดานการจัดการภาวะฉุกเฉิน ที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางและระบบงานในพื้นที่ 

เมื่อสาธารณภัยปรับเปนระดับตาง ๆ และ 4) สถาบันพัฒนาบุคลากรปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะตอง

พัฒนาใหเปนสถาบันการศึกษาและการผลิตบุคลากรดานการจัดการสาธารณภัยที่มีคุณลักษณะวิชาชีพ

อยางชัดเจน สถาบันตองมี “ผูสอน” ซึ่งควรเปนบุคลากรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเอง รวมกับ

การประสานการสอนและการฝกรวมกับมหาวิทยาลัยและองคกรระหวางประเทศ เพ่ือใหเจาหนาที่ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับสามารถปฏิบัติงานไดดวยความเปนมืออาชีพในมาตรฐานสากลตอไป  
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รายช่ือผูใหขอมูลจากพื้นท่ีกรณีศึกษา 

จังหวัดเชียงราย 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

การสัมภาษณเชิงลึก 

1 นายสราวุธ มหายศนันท หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย 

2 นายครรชิต ชมภูแดง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  

3 นายยศกร สุขสอาด หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ 

4 นายกร มหาวงศนันท  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 

5 นายวิชาญ กาวี ผูแทนปองกันจังหวัดเชียงราย 

6 นายวัชรพงศ ใจสุยะ ปลัดอําเภอเมืองเชียงราย 

7 นายวุฒิชฑฒฌ แกวใส ปลดัอําเภอแมจัน 

8 นายอํานาจ ขอบธูป ปลัดอําเภอเวียงปาเปา 

9 นายบรมกุล สุวรรณ ปลัดอําเภอแมสรวย 

10 นายประภาส ไชยประเสริฐ ปลัดอําเภอพาน 

11 นายสมรภูมิ สวาทนา ปลัดอําเภอปาแดด 

12 นายทินวัฒน สมควร ปลัดอําเภอพญาเม็งราย 

13 นายประทีป โนราช ปลัดอําเภอเทิง 

14 นายฤทธิเดช จรรยาพงษ ปลัดอําเภอเชียงของ 

15 นายปณิธาน แกวติ๊บ ปลัดอําเภอแมฟาหลวง 

16 นายสราวุธ มหายศนันท ผูแทนศนูยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 15 เชียงราย 

17 นายครรชติ ชมภูแดง ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย 

18 นางสาวบานเย็น ยาวิชัย ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย 
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19 นายสุรพงษ มาลาวิลาศ ผูแทนสาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย  

20 นายประพัฒน สีธิ ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ 

21 นายพัชรินทร หลวงคํา สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา 

22 นางพันธลัดดา เลิศสกุณี สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงปาเปา 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 2 

23 พ.จ.อ. ทวีป เชี่ยวสุวรรณ ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 

24 นายพลกฤษณ บุญชวย ผูแทนเทศบาลนครเชียงราย 

25 นายอรรถพงษ โรจนพิบูลธรรม นายกเทศมนตรีตาํบลแมลาว 

26 นายสุริยัน เต็มกัณฑ ผูแทนเทศบาลตําบลดงมะดะ 

27 นายศักดิ์ชัย ตะระศิริ ผูแทนเทศบาลตําบลดงมะดะ 

28 นายยศวัฒน ปติภูวพิพัฒน นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 

29 นายนคร คําเบี้ย หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 

เทศบาลตําบลแมจัน 

30 นายบัญชา สัตยดิษฐ ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงปาเปา 

31 นายทนงศักดิ์ แสงวิลัย ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน 

32 นายวัฒนพงศ อุนกันทา ผูแทนชุมชนอําเภอดอยหลวง 

33 นายวิวัฒน วงศสุภา ประธานเครือขายกองทุนหมูบานบานรองปลาคาว  

ชุมชนเทศบาลนครเชียงราย 

34 นายสุพัฒน โกวิทยแสงทอง ประธานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดเชียงรา 

35 นายจันทรแกว มัฆวาฬ ผูชวยผูใหญบาน 

36 นางผองศร ีวงษจันทร ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดเชียงราย 

37 นายทิพย ประมาณ ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดเชียงราย 

38 นางจํานงค จันบุญธรรม ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดเชียงราย 

39 นายบุญ พรหมกันทา ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดเชียงราย 

40 นายสมบุญ ปาสําลี ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดเชียงราย 
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รายช่ือผูใหขอมูลจากพื้นท่ีกรณีศึกษา 

จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

การสัมภาษณเชิงลึก 

1 นายกฤษณ คงเมือง รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ 

2 นายนพดล คํานึงเนตร หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเพชรบูรณ 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 

3 นายวีระวัฒน วัฒนวงศพฤกษ ปองกันจังหวัดเพชรบูรณ 

4 นายชัยสิทธ์ิ ชัยสัมฤทธ์ิผล นายอําเภอหนองไผ 

5 นายเทอดศักดิ์ ทักษิณ ปลัดอําเภอบึงสามพัน 

6 นายวิรตันชัย สละ ปลัดอําเภอน้ําหนาว 

7 นายพรชัย คุยตวน ปลัดอําเภอชนแดน 

8 นายณัฐวุฒิ พวงทรัพย ปลัดอําเภอศรีเทพ 

9 นายวิทยา รัตนมณี ปลัดอําเภอวิเชียรบุรี 

10 นายฐิติวุฒิ ดีธรรมมา ปลัดอําเภอเมืองเพชรบูรณ 

11 นายชวาล ยมจันทร ปลัดอําเภอบึงสามพัน 

12 นายบัณฑิต พจี ปลัดอําเภอหลมเกา 

13 นายปณณวิชญ กลีบใบ ปลัดอําเภอ 

14 นายอํานาจ พูนยอด ปลัดอําเภอหลมเกา 

15 นายดํารงค สุริยะ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ 

16 นางสาวลําดวน แกวเพ่ิม สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ 

17 นายวิสทิธ์ิ สัพขะทวี สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 2 

18 นายสมัคร พรมออน  องคการบริหารสวนตําบลเขาคอ 

19 นายวีระยุทธ มีเดช สารวัตรกํานัน ตําบลน้ํากอ 

20 นายปฏิมา นวมเจิม เทศบาลตําบลหลมเกา 

21 นายสนธยา บุญสิงห องคการบริหารสวนตําบลหลมเกา 

22 นายพิชัย แตรประสิทธิ์ หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

23 วาที่รอยตรี ณรงคศักดิ์ เสียงไพเราะ ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 



- 438 - 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

24 นายสมเกียรติ จิตนันท ผูใหญบาน 

25 นายภูกิจ แสงสวางพัฒนา ผูใหญบาน 

26 นายสุพจน จันทรทาว ผูใหญบาน 

27 นายอาทิตย อุมลศกร ผูใหญบาน 

28 นายอาวุธ ทองแดง ผูใหญบาน 

29 นายคมสัน ทองถาด ผูใหญบาน 

30 นายจันเพ็ง ตรีแจม ผูใหญบาน 

31 นายประจบ กอนมน ผูใหญบาน 

32 นายไพฑูรย จันทขันธ ผูชวยผูใหญบาน 

33 นางสาวอัญชลี จันขุน ผูใหญบาน 

34 นางสุมาลี ถ่ินนาราม ผูใหญบาน 

35 นายพัฒนา แสงฝน ผูใหญบาน 
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รายช่ือผูใหขอมูลจากพื้นท่ีกรณีศึกษา 

จังหวัดขอนแกน 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

การสัมภาษณเชิงลึก 

1 นายสุเทพ มณีโชติ รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 

2 นายทแกลว นุศรีวอ ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 6 ขอนแกน 

3 นายธีรยุทธ  จันทรดิษฐวงษ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดขอนแกน 

4 พ.ต.ท. คูณทัต วีระศักดิกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดขอนแกน สาขาพล 

5 นายวิชิต สุทธโส หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดขอนแกน สาขาชุมแพ 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 

6 พ.จ.ต. พิชัย วันตา ปองกันจังหวัดขอนแกน 

7 นายศิวกร มิตราช ปลัดอําเภอเมืองขอนแกน 

8 นางสาวอมรรัตน อรรคฮาต ปลัดอําเภอหนองเรือ 

9 นายธีรพงษ ยามีภักดี ปลัดอําเภอ 

10 นายดุลยาภพ แสงลุน ปลัดอําเภอสีชมพู 

11 นายกฤษกร ศรีตระการ ปลัดอําเภอ 

12 นางสาววัจนา วัจนคปุต ผูเช่ียวชาญดานการจัดการสาธารณภัย  

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแกน 

13 นายวิชิต สุทธโส หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดขอนแกน สาขาชุมแพ 

14 พ.ต.ท.คูณทัต วีระศักดิกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดขอนแกน สาขาพล 

15 นางสาวผกามาศ กนกจันทร พนักงานงานนโยบายและแผน  

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน 

สาขาพล 



- 440 - 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

16 นางชาญวิทย ประดับวงษ หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ สาํนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน 

17 นายพันเลิศ พรมมาตย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน 

18 นายวิทิตย นามมูลนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 2 

19 นายวิรัตน ศรปีระไพ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานแฮด 

20 นายอนิรุทธ์ิ ประจันตะเสน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

21 จ.ส.อ.สนัต ศรีโนนชัย เทศบาลนครขอนแกน 

22 จาสิบเอกมนตรี สุวรรณสิงห เทศบาลเมืองชุมแพ 

23 นายนิมิต ศรีหลง กํานันตําบลหนองเรือ 

24 นายสมัย วงศวัฒนา สารวัตรกํานัน 

25 นายทองเพชร ผายพิมพ สารวัตรกํานัน 

26 นายอนิรุตติ์ ชาญโรจน เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

27 นายพงศหิรันย อุปรังขานเกตุ ผูแทนหัวหนาฝายสงเสริม 

28 นายชูชิต มะณีสา ผูชวยผูใหญบาน 

29 นายเกรียงไกร (ไมทราบนามสกุล) ผูชวยผูใหญบาน 

30 นายวินัย ศิลาลาภ ประธานชุมชน 

31 นายทองสุข แกวนอย ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดขอนแกน 

32 นายไพฑูรย หลักบานโพธ์ิ ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดขอนแกน 
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รายช่ือผูใหขอมูลจากพื้นท่ีกรณีศึกษา 

จังหวัดสกลนคร 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

การสัมภาษณเชิงลึก 

1 นายวิทยา จันทรฉลอง  ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร 

 

2 นายพิทยา กุดหอม 

 

ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 7 สกลนคร 

3 นายวิชาญ แทนหิน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสกลนคร 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 

4 นายจิระเดช จิตสังข  นายอําเภอคําตากลา 

5 นายบรรจบ กุลชโร ปลัดอําเภอนิคมน้ําอูน 

6 นายชาญชัย ผาลี ปลดัอําเภอเมืองสกลนคร 

7 นางรจรินทร บุตรโคตร ปลัดอําเภอวานรนิวาส 

8 นายธาราพันธ มหาศิริพันธุ ปลัดอําเภออากาศอํานวย 

9 นายชาติชาย อุติลา ปลัดอําเภอพรรณานิคม 

10 นายอนุณ คําทองแกว ปลัดอําเภอสองดาว 

11 จ.ส.อ. อุเทน เสียงเพราะ ปลัดอําเภอเจริญศลิป 

12 นายสถาพร วงศอินทรอยู ปลัดอําเภอภูพาน 

13 นายศราวุธ ทอนฮามแกว ปลัดอําเภอโคกศรีสุพรรณ 

14 จาเอกเกรียงศักดิ์ จอดนอก ปลัดอําเภอกุสุมาลย 

15 นายเสถียร ถวายชัย ปลัดอําเภอพังโคน 

16 นายพนมเทียน หาญไชยนะ ปลัดอําเภอวาริชภูมิ 

17 นายชัยสทิธ์ิ วงศกําภู ปลัดอําเภอเตางอย 

18 นายกฤติคุณ แกวคุณนอก เจาพนักงานปกครอง 

19 นายเผือ แสงเขียว วิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร 

20 นางปทมา โนตศิริ หัวหนาฝายสงเคราะหผูประสบภัย 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

21 จ.ส.ท. ปฏิญญา หอมทอง หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 

22 นายชัยวัฒน พงศผกาทิพย นักวิเคราะหแผนและนโยบายชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 2 

23 นายกุริต หลาบเหมทุม หัวหนาฝายปกครอง  

เทศบาลนครสกลนคร 

24 พ.จ.อ.สุริยันต ตีเมืองซาย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เทศบาลเมืองสวางแดนดิน 

25 นายวิกุล บํารุงภักดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

เทศบาลตําบลนาเวง 

26 นายวิชิต โยธาไพร ผูชวยพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลเหลาปอแดง 

27 นายพิเชษฐ ปดชาสุวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

28 นายประจักษ โคตรขํา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เทศบาลตําบลคูสะคาม 

29 นายสมคิด ใจมั่น  พนักงานวิทยุ  

เทศบาลตําบลพังโคน 

30 นายทอน สืบสิงห พนักงานดับเพลิง  

เทศบาลตําบลสวางแดนดิน 

31 นายนฤวัฒน พรมไพสณฑ  กํานันตําบลเหลาปอแดง 

32 นายทองอินทร นิติธนทรัพย กํานันตําบลพังโคน 

33 นายวิจิตร สุวรรณชัยรบ ประธานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือจังหวัดสกลนคร 

34 นายสุนทร คลําไพ ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดสกลนคร 

35 นายสมชาย พังแสงสุ ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดสกลนคร 

36 นางยุพาพร นิพรมหา ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดสกลนคร 
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รายช่ือผูใหขอมูลจากพื้นท่ีกรณีศึกษา 

จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

การสัมภาษณเชิงลึก 

1 นายอภิวัฒน เลาหวัฒน รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

2 นายธีระชาติ ไทรทอง หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดกาญจนบุรี 

3 นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมระหงษ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 

4 นายไกรศร เปลี่ยนปราณ ผูชวยปองกันจังหวัดกาญจนบุรี 

5 วาที่ ร.ต. ธนายุทธ พินิจมนตรี ปลัดอําเภอศรีสวัสดิ์ 

6 นางสาวนัฏฐา สุขพัฒน ปลัดอําเภอบอพลอย 

7 ส.อ. ไพบูลย โชคสมกิจ ปลัดอําเภอทามะกา 

8 นายสุชาย ไมแกนจันทร ปลัดอําเภอไทรโยค 

9 นายมานะ หมื่นอาจ ปลัดอําเภอหนองปรือ 

10 นายมนตรี ปรดีา ปลัดอําเภอดานมะขามเต้ีย 

11 นายสุพร จันทรสุนทรพงษ ผูแทนนายอําเภอทามวง 

12 นายพานุรุจ รัชสุทธิ ปลดัอําภอสังขละบุรี 

13 นายศิริ นิลขาว ปลัดอําเภอทามวง 

14 นายเตชทัต เหรียญเครือ ปลัดอําเภอทองผาภูมิ 

15 นายสันติ บุญเชิด ปลัดอําเภอพนมทวน 

16 นายเอกศักดิ์ เศรษฐพิศาล ปลัดอําเภอเมืองกาญจนบุรี 

17 นายนรภัทร รัตนวรายุทธ ปลัดอําเภอเสาขวัญ 

18 นายธนะกูล ทับทิมไทย หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

19 นายชาติ ศรีสุข หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

20 นางสาวนุชนาฏ พิสิฐพิพัฒนา เจาหนาท่ีธุรการชํานาญงาน 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 
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21 นางสาวดนุลดา มีมะโน 

 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

22 นายธนบูลย ตุลาทอง ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 

23 นายสมพล พนักงานประจําสํานักงาน 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 2 

24 นายศราวุธ ศรีสันต รองนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลทองผาภูมิ 

25 นายชาลี สุขผล เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 

26 นายไพโรจน มณีสวาง เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

27 นายอดุลย ภูพวง เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

28 นายสุชาติ คงเกิด เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลทองผาภูมิ 

29 นายดํารงครัตน ขายโตวาส เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลดอนแสลบ  

30 นายภูมินทร มารอด นักพัฒนาชุมชน  

องคการบริหารสวนตําบลพังตรุ อําเภอทามวง 

31 นายพีระ โพธ์ิสุวรรณ เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 

32 นายสมพล พงกรุทา พนักงานประจําสํานักงาน 

33 นางสาวนุชนาฏ สมภูมิสมญา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

34 นายสมชาย เหมหงษา ผูใหญบานตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

35 นางประมวล สุดใจ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อําเภอทามะขาม 

36 นายวิเวก สุดใจ อาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน อําเภอทามะขาม 

37 นางสาลี ดอนไทรขันธุ ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

38 นายเชาวลิต โพธิ์หิรัญ ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

39 นายอภินันท บุรสวาท ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดกาญจนบุรี 
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รายช่ือผูใหขอมูลจากพื้นท่ีกรณีศึกษา 

จังหวัดระยอง 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

การสัมภาษณเชิงลึก 

1 นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รองผูวาราชการจังหวัดระยอง 

 

2 นายธนทร ศรีนาค หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดระยอง 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 

3 นายสุนทร โภคา ปองกันจังหวัดระยอง 

4 นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย นายอําเภอบานฉาง 

5 นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดช นายอําเภอปลวกแดง 

6 นายพงษศักดิ์ คงคารัตน ปลัดอําเภอเมืองระยอง 

7 นายอํานวย เกษตรสนิธุนุกูล ปลัดอําเภอแกลง 

8 นายวิจิตร พาพลงาม ปลัดอําเภอนิคมพัฒนา 

9 นายปานเทพ สินธุสนธิชาติ ปลัดอําเภอวังจันทร 

10 นายประสทิธ์ิ คอกขุนทด ปลัดอําเภอบานคาย 

11 นายจีรศักดิ์ สนั่นเกรียง ปลัดอําเภอ 

12 นายเจษฎา สุนทรารชุน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

13 นายพันธศักดิ์ กลิ่นทุม หัวหนาฝายสงเคราะหผูประสบภัย 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

14 นายธัญญา วัฒนวีรพงษ หัวหนากลุมยุทธศาสตร 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 2 

15 นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

16 นายมงคล เอกสุวรรณ นายชางเคร่ืองกลชํานาญงาน 

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

17 นายตะวัน สวัสดิพานิช องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

18 นายสาคร อาจรักษา นายกองคการบริหารสวนตําบลปลวกแดง 
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19 นายชัชวาลย สดภิบาล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

20 นายสมบูรณสุทัด พูลนิน ประธานสภาเทศบาลตําบลเนินพระ 

21 นางพีชนัดา ไชยหงสสา ปลดัองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา 

22 นายนิธิรัตน ศรีสวัสดิ์นาท หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลนครระยอง 

23 นายประวิทย รอบกิจ หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

24 พ.จ.อ.สุบรรเทิง จันทรอิน หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลทับมา 

25 นางสาวฉันทนา งอกขาว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

26 นางสาวกัญศรศัม ประเสริฐผล ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

27 นายยุทธภูมิ ผลสูตร เทศบาลตําบลมะขามคู 

28 นายวิชาญ อาจรักษา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองบานฉาง 

29 นายสุรพล สทุธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

30 นายศิริพันธุ ตรีไตรรัตนกูล นายกสมาคมกํานัน-ผูใหญบานจังหวัดระยอง/  

ประชาชนผูสบภัยจังหวัดระยอง 

31 นายประพัฒน จันทรพรหม ประชาชนผูสบภัยจังหวัดระยอง 
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รายช่ือผูใหขอมูลจากพื้นท่ีกรณีศึกษา 

จังหวัดสงขลา 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

การสัมภาษณเชิงลึก 

1 นายวีรนันทน เพ็งจันทร ผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

2 นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 12 สงขลา 

3 นายเชาวลิต นิฒรรัตน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสงขลา 

4 นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสงขลา สาขาระโนด 

5 นายอชิตพล พุมเก้ือ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดสงขลา สาขาเทพา 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 

6 นายอภิสิทธ์ิ ดิสรังโส ปลดัอําเภอจะนะ 

7 นายทรงพล พันธนียะ ปลัดอําเภอคลองหอยโขง 

8 นายฤทธชาติ ทัศจานจุน ปลัดอําเภอสะเดา 

9 นางภัทรดา แกวตา ปลัดอําเภอเมือง 

10 นายธีรเดช จินมณี ปลัดอําเภอสิงหนคร 

11 นายศุภวิทย สุวรรณรัตน ปลดัอําเภอหาดใหญ 

12 นายณภัทร จินเดหวา ปลัดอําเภอสะบายอย 

13 นายนรินทร แซจู ปลัดอําเภระโนด 

14 นายมนตรี ฤทธิจอม ปลัดอําเภอบางกล่ํา 

15 นายไพโรจน ยอดแกว ปลัดอําเภอควนเนียง 

16 นายสุเทพ สมบูรณมาก เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 

17 นางสาวสัจจา พิมโคตร นักวิชาการแผยแพรชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 

18 นายดุลพิษิฐ ขุนชนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
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19 นางรจนา พูลสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 

20 นายมนัส ศิริรัตน หัวหนาฝายปองกันและปฏิบัติการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 

21 นายภาคภูมิ โภชนุกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 

22 นายสาโรจน สุวรรณเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 

23 นายประยง ชะโนวรรณ หัวหนาฝายสงเคราะหผูประสบภัย 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 

24 นายไชยดิษย วรรณวิไล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 

สาขาระโนด 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 2 

25 นายวิโรจน ทัฬหะวาสน องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

26 นายสุพล ทองเรืองศรี เทศบาลนครสงขลา 

27 นายวรวิทย จิตติกานต เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลทาพระยา 

28 นายสุภาพ อินทนุกูล เทศบาลนครหาดใหญ 

29 นายมะรอนี สุหลงตะ ผูชวยผูใหญบาน 

30 นายวิน ทองสองแกว ผูชวยผูใหญบาน 

31 นายมะแอ หมะสาสะ ผูชวยผูใหญบาน 

32 นายชัยรัฐ ทออิฐ ผูชวยผูใหญบาน 

33 นายดช ไผทอง ผูใหญบาน 

34 นายเจริญ โทเมียน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

35 นายณัฐกรณ นิลวดี อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

36 นายอดิสนัต ทะปุเตะ ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดสงขลา 
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รายช่ือผูใหขอมูลจากพื้นท่ีกรณีศึกษา 

จังหวัดภูเก็ต 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง/ สังกัด 

การสัมภาษณเชิงลึก 

1 นายภัคพงศ ทวิพัฒน ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 

 

2 นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 18 ภูเก็ต 

3 นายประพันธ ขันธพระแสง หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดภูเก็ต 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 1 

4 นายธงไชย รัตนะเดช ผูแทนปองกันจังหวัดภูเก็ต 

5 นายธงไชย รัตนเดช ผูแทนปองกันจังหวัดภูเก็ต 

6 วาที่ ร.ต. วิกรม จากที่ นายอําเภอเมืองภูเก็ต 

7 นายดนัย ใจแข็ง ปลัดอําเภอเมืองภูเก็ต 

8 นายสมพร ออนทองอิน ปลัดอําเภอถลาง 

9 นายจิรวัฒน นะมาตร ปลัดอําเภอกระทู 

10 นายปรีดี เองเสง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 

11 นางสาวกรรณิการ ปภาสิทธ์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต 

12 นายณรงคพัชร ไชยสมบัติ พนักงานทรัพยากรและแผนงาน 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 

13 นายนรานันท สุทธิกานตกุล นักทรัพยากรบุคลชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 

14 นายวิศิษฐ เมธาสุนทรพจน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและการจัดการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 

15 นางสาวภัสทรียา คุมบาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 

16 นางสาวฆรณี หัสดิ้น 

 

พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต 
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17 นายกรวิทย จันทรพูล นักส่ือสารมวลชนปฏิบัติการ 

สาํนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต 

การประชุมกลุมยอย กลุมที่ 2 

18 นายบุญทา เอ่ียมทรัพย รองนายกเทศมนตรีเมืองปาตอง 

19 นายพงษศักดิ์ ศิริทัน หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลนครภูเก็ต 

20 นายเจริญชัย ปฐมภาคย เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําลเกาะแกว 

21 นายไพฑูรย พลรบ หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลเมืองปาตอง 

22 นางสมทรัพย แซหลิม หัวหนาฝายปกครอง 

เทศบาลตําบลรัษฎา 

23 นายรตัตพงษ รักษาธรรม เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลตําบลรัษฎา 

24 นางศรีสุดา ทาหาญ นักบริหารงานทั่วไป 

เทศบาลตําบลฉลอง 

25 นายศิลปชัย สุวรรณ เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 

26 นายนิรันดร ใจสุวรรณ เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

27 ร.ต. รุงอรุณ อินทวงศ ประธานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

เทศบาลนครภูเก็ต 

28 นายอุดม นกศรีแกว ผูใหญบาน 

29 วาที่ ร.ต. พิชญะ ศรีไร ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดภูเก็ต 

30 นางสาวศิวจี ภิวัฒน ประชาชนผูประสบภัยจังหวัดภูเก็ต 
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เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560. 

สาํนักงานจังหวัดขอนแกน. แผนท่ีจังหวัดขอนแกน < http://www.kk.ru.ac.th/mapkhon.htm> เขาถึง

ขอมูลเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561. 



- 454 - 

สาํนักงานจังหวัดภูเก็ต. ขอมูลจังหวัด, < http://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=infopk > 

เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2560. 

สาํนักงานจังหวัดภูเก็ต. บรรยายสรุปจังหวัดภูเก็ต < http://www.phuket.go.th/webpk/file_data/ 

intropk/dataPK59.pdf > เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2560. 

สาํนักงานจังหวัดสกลนคร. บรรยายสรุปจังหวัดสกลนคร. < www.sakonnakhon.go.th/dataprovince/ 

sakon.doc > เขาถึงขอมูลเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2561. 

สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน, แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 

จังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2561. < http://122.155.1.141/upload/minisite/file_attach/108/ 

5a8cea2a365ee.pdf > เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2561. 

สาํนักงานสถิติแหงชาติ. ดานสังคม สํารวจประชากรแฝง พ.ศ. 2560, < http://www.nso.go.th/sites/ 

2014/Pages/ สํารวจ/ดานสังคม/ประชากรแฝง.aspx > เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 

สาํนักงานสถิติแหงชาติ. จํานวนประชากรจากการทะเบียน ชาย หญิง เนื้อที่ ความหนาแนน และบาน จําแนก

ตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2551-2560 < http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/ 

th/08.aspx > เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561. 

สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ ป พ.ศ. 

2560-2564 <http://www.industry.go.th/phetchabun/index.php/about/faqs/2018-05-

10-09-06-33?format=html.> เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561. 

สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง. ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง < http://www.industry. 

go.th/rayong/index.php/activityreport/21-2560 > เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561. 

สาํนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน. ประวัติจังหวัดภูเก็ต < http://www.osmsouth-

w.moi.go.th/osm-introduce.php?url=phuket-histry&l=th > เขาถึงขอมูลเม่ือวันที่  

18 กุมภาพันธ 2560. 

อีสานเกต. ชนเผาไทญอ <www.isangate.com/isan/paothai_yor.html> เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่  

20 สงิหาคม 2561.   
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