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   คํานํา 

คํานํา 
 

การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
อํานาจหนาท่ีและตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา 
“การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนนั้น จะตองดีข้ึนหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอผูใชบริการท่ีมากขึ้น”  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และสามารถใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไดเล็งเห็นความสําคัญของการกําหนดมาตรฐาน
การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
อาศัยอยูท่ีใดในประเทศจะตองไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเทาเทียมกัน  

ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรวมกับสถาบันการศึกษา และองคกรวิชาชีพ
ตางๆ ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดผานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันพิจารณาจากผูท่ีเกี่ยวของฝายตางๆ อาทิเชน 
ผูแทนจากองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ จึงเปนที่เช่ือมั่นไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถนํา
มาตรฐานที่ไดจัดทําข้ึน ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง 

สําหรับ มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ไดรวมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทําข้ึน โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะได
ศึกษา ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมท้ังแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งข้ึน 
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สืบตอไป 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

 อุกทภัย วาตภัย แผนดินไหว อาคารถลม ตลอดจนภัยอื่นๆ ซึ่งไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือมี
ผูทําใหเกิดข้ึน ลวนเปนภัยท่ีกอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสินแกประชาชนโดย
สวนรวม จัดเปนสาธารณภัยท่ีรัฐจะตองดําเนินการหาวิธีการปองกันและระงับเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว พรอม
ท้ังตองใหความชวยเหลือแกประชาชนโดยเรงดวน ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบรอยเพ่ือให
สถานการณเขาสูภาวะปกติโดยเร็วซึ่งรวมถึงการฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยูท้ังทางรางกายและ
จิตใจของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานของรัฐท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน จึง
เปนองคกรหลักที่สําคัญที่จะสามารถดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนไดในเบื้องตน 
ซึ่งกฎหมาย ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวน
จังหวัด มีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกจากนี้พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน 
พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเทศบาล และยังมี
หนาท่ีสนับสนุนการปองกันภัยของจังหวัดดวย โดยองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีในการ
ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนทองถิ่นอื่น 

 มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฉบับนี้ไดกลาวถึงเหตุแหงภัย พื้นที่เสี่ยงภัย 
ข้ันตอนการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย การ
จัดทําท้ังแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการซักซอมแผนปองกันภัยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตลอดจนการขอความชวยเหลือเมื่อเกินกําลังความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังนี้ 
โดยคํานึงถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้  
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2 บทที่ 1   บทนํา 

  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  
  “มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 

(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
  “มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 

(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน” 
  “มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 

(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50” 
  “มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 

(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53” 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
  “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ 
  (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 
  “มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ี
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (22) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” 

  พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 
  “มาตรา 23 ใหนายกเทศมนตรี เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล     
มีอํานาจหนาท่ีในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเทศบาล แตงตั้งพนักงานปองกันภัยบังคับบัญชา
พนักงานปองกันภัยในเขตเทศบาล กับมีหนาที่สนับสนุนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัด 
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ในการปองกันภัยฝายพลเรือน แตสําหรับเทศบาลตําบลใหนายกเทศมนตรีมีหนาท่ีสนับสนุนผูอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอในการปองกันภัยฝายพลเรือนดวย 

  “มาตรา 30 ในการเตรียมการปองกันภัยฝายพลเรือน ใหผูอํานวยการปองกันภัยฝาย
พลเรือนในเขตทองท่ีท่ีรับผิดชอบมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) สํารวจสถานที่ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะของทางราชการฝาย
พลเรือน หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อใชในการปองกันภัยฝายพลเรือนไดตามความจําเปน 

(2) จัดใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ และมีที่หลบภัยสาธารณะ 
ในการปองกันภัยฝายพลเรือนไดตามความจําเปน 

(3) จัดใหมีการอบรมและดําเนินการฝกซอมการปองกันภัยฝายพลเรือน 
(4) เตรียมการอื่นตามความจําเปน 

  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพจะเปนการชวยลดความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนใหนอยท่ีสุดดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาท่ี
ดังกลาวขางตนไดอยางมีมาตรฐานอันจะทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางเทาเทียมกัน จึงได
จัดทํามาตรฐานนี้ข้ึน 

1.2   วัตถุประสงค 
1.2.1  เพื่อใหองคการปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
1.2.2  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นใชเปนเครื่องมือ และแนวทางประกอบการตัดสินใจ สําหรับ

การดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.2.3  เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานงานสาธารณภัยอยางนอยในระดับ

มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 

1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 1.3.1  มาตรฐานนี้จะเปนแนวทางในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสวนที่
อยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอน กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
 1.3.2  เปนแนวทางในการเตรียมการปองกันภัย การวางแผนสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย และการ
จัดเตรียมอุปกรณสําหรับบรรเทาสาธารณภัย 
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 1.3.3  เปนแนวทางในการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตนและการขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.4   นิยามศัพท 
 “สาธารณภัย” หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีมาเปนสาธารณะไมวาเกิดจาก
ธรรมชาติ หรือมีผูทําใหเกิดข้ึน ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชน หรือความเสียหายแก
ทรัพยสินของประชาชนหรือของรัฐ 
 “การปองกันภัยฝายพลเรือน” หมายถึง การดําเนินการโดยเจาหนาท่ีปองกันภัยฝายพลเรือนใน
การปองกันและบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศหรือการกอ
วินาศกรรมไมวาการดําเนินการนั้นจะไดกระทํากอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยหรือภายหลังท่ีภัยไดผานพนไป
แลว และหมายความรวมถึงการอพยพประชาชนและสวนราชการเพื่อการนั้น 
 “แผนปองกันภัย” หมายถึง แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําข้ึนเพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติสําหรับปองกัน แกไข และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ 
 “อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน” หมายถึง บุคคลที่อาสาและสมัครใจเพื่อชวยเหลือในการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนและตองผานการอบรมหลักสูตรการปองกันภัยฝายพลเรือน 

1.5   มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เก่ียวของ 
 1. พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
 3. หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
 4. ภาคการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, แผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2548, 
พิมพท่ี หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพชวนพิมพ, นายวิโรจน ศรสยาม ผูพิมพโฆษณา พ.ศ. 2547. 
 5. กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง กระทรวงมหาดไทย, คูมือการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผังเมืองรวม พ.ศ. 2547-2551 
 6. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, คูมือปฏิบัติงาน กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2547, พิมพท่ีบริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
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 7. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, คูมือแนวทางปฏิบัติงาน ดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2547,  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6 บทที่ 1   บทนํา 
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บทที่  2 
การดําเนินการและจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

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

 กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองที่ มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
1) อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล และแนะนํา เกี่ยวกับการดําเนินงานในการปองกันภัยฝาย

พลเรือนในเขตทองท่ี 
2) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองท่ีท่ีติดตอหรือเขตทองท่ีอื่น

เมื่อไดรับการรองขอ 
3) ประสานงานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในเขตทองท่ี รวมท้ังประสาน

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

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

3) กรุงเทพมหานคร มีผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพล
เรือนกรุงเทพมหานคร มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4) เทศบาล มีนายกเทศมนตรี เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเทศบาล 

5) เมืองพัทยา มีปลัดเมืองพัทยา เปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเมืองพัทยา มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตเมืองพัทยา 

 1. ปฏิบัติการตามคําสั่งของผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนและผูท่ีผูอํานวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนมอบหมายในการปองกันภัยฝายพลเรือน 

 2. ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน 

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

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

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

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

 
ดังนั้น เครือขาย อปพร. จึงเปนกลไกสําคัญในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หากแต

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

 
   
 
 
 
 

รูปแบบทั่วไป รูปแบบเฉพาะ 

   อบจ.   อบต.     เทศบาล กทม.          เมืองพัทยา

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

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

 
ขั้นตอนการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การดําเนินการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูมีหนาท่ีในการจัดการและ

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

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

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

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

 
 

ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบภาคทฤษฎี 
จุดมุงหมายของการทดสอบภาคทฤษฎี เพื่อเปนการทดสอบการวางแผน การอํานวยการ

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

การดําเนินการทดสอบภาคทฤษฎี เชน สมมติสถานการณสาธารณภัย อุทกภัยและโคลนถลม 
โดยกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1) กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเปนหนวยระวังภัย ไดแจงเตือนสภาพอากาศไปยังสํานักเลขาธิการ
ปองกันภัยฝายพลเรือน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) สํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน แจงเตือนใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพล
เรือนจังหวัด และกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองท่ีเตรียมรับสถานการณ โดยแจงเตือน
ใหประชาชนเตรียมพรอมรับสถานการณ 

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

การประเมินผลการทดสอบภาคทฤษฎี 
การประเมินผลการทดสอบภาคทฤษฎี จะทําการประเมินในเรื่องความเขาใจระบบของ

เจาหนาท่ีในการปฏิบัติการ ความถูกตองของขอมูลขาวสาร ความรวดเร็วในการปฏิบัติ ความรวดเร็วใน
การสงขาว ตลอดจนประสิทธิภาพของขอมูลในการติดตอสื่อสาร 

ขั้นตอนที่ 4 ฝกภาคปฏิบัติจริง 
การฝกภาคปฏิบัติจริง เปนการนําภาพรวมการทดสอบภาคทฤษฎีมาฝกปฏิบัติจริง โดยจะจัดตั้ง

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

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

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอรางแผน 
เฉพาะกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัย กําหนดพื้นที่อพยพ 
วัสดุอุปกรณสําหรับปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นชอบ 
แผนเฉพาะกิจการปองกันฯ 

ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ ตามแตกรณี 
พิจารณาเห็นชอบและประกอบเปนแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

สภาองคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล/ 
องคการบริหารสวนจังหวัด พิจารณาเห็นชอบ 

แผนเฉพาะกิจการปองกันฯ 

จัดประชุมประชาคมสวนราชการในพื้นที่ และ 
สมาชิกสภาฯ พิจารณากําหนดภัยและแนวทางการ

ปองกันฯ 
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เกณฑการประเมิน 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับ รายละเอียด ขั้น 
พื้นฐาน 

ขั้น 
พัฒนา 

วิธีการ 

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

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 √ - กําหนดภัยที่อาจเปนอันตรายตอ

ประชาชนในพื้นที่ เชน พื้นที่ที่เกิด
น้ําทวมซ้ําซาก พื้นที่อาจเกิดโคลน
ถลม 

5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประชาสัมพันธแจงเตือน
ประชาชนในการเตรียมรับสถานการณภัยตางๆ 

√   

6 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

√   

7 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตั้งงบประมาณสําหรับบรรเทา
สาธารณภัยตลอดป 

√   

 -  เมื่องบประมาณสําหรับบรรเทาสาธารณภัยไมเพยีงพอ มีการ
โอนงบประมาณเหลือจายเพื่อชวยบรรเทาความเดอืดรอน 

 √  

8 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีอปุกรณขั้นพื้นฐานในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

   

 1) องคการบริหารสวนตําบล    
   1.1 ขนาดเล็ก √   
 - เคร่ืองดับเพลิงชนดิหาบหามขนาดเล็ก 1 เคร่ือง 

- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิงขนาด 5,000 ลิตร 1 คัน 
   

   1.2 ขนาดกลาง √   
 - ตามขอ 1.1 และเพิ่มดังนี้ 

- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร 2 คัน 
- อาสาสมคัรปองกนัภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 10 คน 
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ลําดับ รายละเอียด ขั้น 
พื้นฐาน 

ขั้น 
พัฒนา 

วิธีการ 

   1.3 ขนาดใหญ 
-  ตามขอ 1.2 และเพิ่มอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.) จํานวน 20 คน 

√   

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

√   

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

√   

 5) เทศบาลนคร 
- มีวัสดุอุปกรณเชนเดียวกับเทศบาลเมือง 
- รถยนตดับเพลิงชนิดมีบันไดพรอมหอน้ํา 

 
√ 

 
 

√ 

 

9 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเผยแพรความรูในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชนในพื้นที่ อยางนอย        
ปละ 1 คร้ัง 

 √ 
 
 
 

- จัดกิจกรรมการใหความรูในการ 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

10 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดอบรม ทบทวนการปฏิบัติงาน 
ในการชวยเหลือผูประสบภัย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 √  
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บทที่  3 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 

 

3.1   อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 
 3.1.1 หลักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 
  - การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศมีความเกี่ยวพันกับปรากฏการณธรรมชาติท่ีอาจ
กอใหเกิดสาธารณภัยซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถทราบไดจากการเก็บขอมูลและการตรวจอากาศ จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีควรรูจัก หลักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน อันจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
เตรียมการปองกันสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึนได โดยขอรับการพยากรณอากาศไดจากสถานีตรวจอากาศใน
พื้นที่ทุกจังหวัด หรืออาจรับการพยากรณอากาศไดทางวิทยุ และแจงเตือนประชาชนทางหอกระจายขาว 
เพื่อเปนการปองกันหรือบรรเทาความเสียหายไดในเบื้องตน 
   การพยากรณอากาศ คือ การคาดหมายสภาวะอากาศ  และปรากฏการณทาง
ธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต สวนมากจะเกี่ยวของกับสภาวะอากาศที่เกิดข้ึน
ใกลตัวเรา เชน ฝน หนาว รอน เมฆ หมอก คลื่นลมในทะเล รวมท้ังภัยธรรมชาติ ไดแก พายุหมุนเขตรอน 
พายุฝนฟาคะนอง การเกิดอุทกภัย ภัยแลง ฯลฯ การพยากรณสภาวะอากาศดังกลาว แบงเปน 3 ชนิด ตาม
ชวงเวลาของการพยากรณ คือ 
   การพยากรณอากาศระยะสั้น (Shot Range Forecast) เปนการพยากรณอากาศใน
ชวงเวลาไมเกิน 72 ช่ัวโมงใชขอมูลผลการตรวจอากาศและแผนที่อากาศในปจจุบันมาวิเคราะห ตาม
แนวทางทฤษฎีอุตุนิยมวิทยา เพื่อพยากรณอากาศสามารถแบงชวงเวลาการพยากรณออกได 

1.1 การพยากรณอากาศปจจุบัน (Nowcast) ชวงเวลาพยากรณไมเกิน 3 ช่ัวโมง 
1.2 การพยากรณอากาศสั้นมาก (Very Shot Range) ชวงเวลาพยากรณไมเกิน       

12 ช่ัวโมง 
1.3 การพยากรณอากาศสั้น (Shot - Range) ชวงพยากรณอากาศไมเกิน 72 ช่ัวโมง 

   ขั้นตอนการพยากรณอากาศ 
   การพยากรณอากาศมีข้ันตอนที่สําคัญ 3 ไดแก  
   1) การตรวจอากาศเพื่อใหทราบสภาวะอากาศปจจุบัน  
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   2) การสื่อสารเพื่อรวบรวมผลการตรวจอากาศ  
   3) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการคาดหมายในสวนการวิเคราะหขอมูลนั้นสามารถ
แบงข้ันตอนออกไปไดอีกคือ 
   -  ข้ันตอนแรก เปนการตรวจผลการตรวจอากาศที่ไดรับทั้งหมด ท้ังจากใน
ประเทศและจากตางประเทศลงบนแผนที่หรือแผนภูมิทางอุตุนิยมวิทยาชนิดตางๆ เชน แผนที่อากาศผิวพื้น 
แผนที่อากาศชั้นบน ดวยสัญลักษณมาตรฐานทางอุตุนิยมวิทยา 
   - ข้ันตอนที่สอง เปนการวิเคราะหผลการตรวจอากาศที่ไดจากขั้นตอนแรก โดย
การลากเสนแสดงคาทางอุตุนิยมวิทยา เชน เสนความกดอากาศเทาท่ีระดับน้ําทะเลเฉลี่ยเพื่อแสดง
ตําแหนงและระดับความรุนแรงของระบบลมฟาอากาศ เสนทิศทางและความเร็วลมในระดับความสูง
ตางๆ เพื่อแสดงระดับอากาศในระดับบนและเสนแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามความสูง เพื่อ
แสดงเสถียรภาพของบรรยากาศ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเกิดเมฆและฝน 
   - ข้ันตอนที่สาม เปนการคาดหมายการเปลี่ยนแปลง โดยใชวิธีการพยากรณ
อากาศแบบตางๆ 
   - ข้ันตอนสุดทาย เปนการสงคําพยากรณไปยังสื่อมวลชน เพื่อเผยแพรตอไปสู
ประชาชนและสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม เชนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
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เสนทางเดินพายุดีเปรสชัน ระหวางวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2548 
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   ระยะเวลาของการพยากรณอากาศ 
   การพยากรณอากาศ อาจเปนการคาดหมายสําหรับชวงเวลาไมกี่ช่ัวโมงขางหนา
จนถึงการคาดหมายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอีกหลายปจากปจจุบัน สามารถแบงชนิดของการพยากรณอากาศ
ตามระยะเวลาที่คาดหมายได ดังนี้ 
   1) การพยากรณปจจุบัน (nowcast) คือการรายงานสภาวะอากาศที่เกิดข้ึนใน
ปจจุบันและการคาดหมายสภาพลมฟาอากาศสําหรับชวงเวลาไมเกิน 2 ช่ัวโมง 
   2) การพยากรณอากาศระยะสั้นมาก คือ การพยากรณอากาศสําหรับชวงเวลา     
ไมเกิน 12 ช่ัวโมง 
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   3) การพยากรณอากาศระยะสั้น คือ การพยากรณอากาศสําหรับชวงเวลาเกินกวา 
12 ช่ัวโมงขึ้นไปจนถึง 3 วัน 
   4) การพยากรณอากาศระยะปานกลาง คือ การพยากรณอากาศสําหรับชวงเวลาที่
เกินกวา 3 วันขึ้นไปจนถึง 10 วัน 
   ความหมายของคําและศัพทที่ใชในการพยากรณอากาศ 
   1) ความกดอากาศสูง (H:High Pressure area) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศ
สูงกวาบริเวณขางเดี่ยวเปนบริเวณที่อากาศจมตัวลง ทองฟาแจมใส ถาเกิดเหนือพื้นดินจะเปนอากาศแหง
และเย็น และอุณหภูมิต่ํากวาเมื่ออิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเมื่อแผลงมาทําใหประเทศ
ไทยมีอากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว 
   2) ความกดอากาศต่ํา (L:Low Pressure area) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศ
ต่ํากวา เมื่อเทียบกับความกดอากาศบริเวณขางเดียวในระดับเดียวกัน ซึ่งจะทําใหมีอากาศลอยตัวข้ึนมักมี
เมฆและฝนเกิดข้ึนดวย ถาหากมีความกดอากาศต่ํามาก ทองฟามีเมฆมาก จะกอใหเกิดพายุดีเปรสชั่น และ
อาจพัฒนาขึ้นเปนพายุโซนรอน หรือพายุไตฝุนได 
    3) รองความกดอากาศต่ําหรือรองมรสุม (Intertropical convergence Zone) 
หมายถึงบริเวณที่มีลมจากซีกโลกเหนือ และซีกโลกใตมาพบกัน เปนบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํากวา
บริเวณขางเคียงเปนแนวยาว บริเวณใดที่รองความกดอากาศต่ําพาดผาน จะมีลักษณะอากาศแปรปรวน
เปนบริเวณกวางประมาณ 20-40 ตารางกิโลเมตร เกิดเมฆกอตัวในทางตั้ง มีฝนตกหนักบริเวณกวาง และมี
พายุฝนฟาคะนองดวย 
   4) แนวปะทะอากาศ หมายถึง มวลอากาศ 2 มวลที่แตกตางกันในคุณสมบัติทาง
ฟสิกส เชน มวลอากาศรอนกับมวลอากาศเย็น มวลอากาศเย็นกับมวลอากาศเย็น มวลอากาศรอนกับมวล
อากาศรอนเปนตน เคลื่อนตัวมารวมกัน ทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองตามแนวที่มวลอากาศทั้งสองมาพบกัน
ทําใหเกิด ฝนตกหนัก ลมแรงและพายุไดเสมอ 
   5) พายุหมุนเขตรอน จะเกิดในฤดูฝน คือตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
พายุนี้เกิดในมหาสมุทรแปซิฟกหรือทะเลจีนใต แลวเคลื่อนเขาสูฝงทวีป โดยจะมีผลกระทบตอลมฟา
อากาศของประเทศไทย พายุนี้มีช่ือตามขนาดความรุนแรงของลมใกลบริเวณศูนยกลางของพายุ ซึ่งมี
ดวยกัน 3 ขนาดคือ 
    พายุใตฝุน เปนพายุซึ่งมีความรุนแรงสูงสุด มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 
ตั้งแต 118 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ข้ึนไป 
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     พายุโซนรอน เปนพายุท่ีมีความรุนแรงปานกลาง มีความเร็วลมสูงสุดใกล
ศูนยกลาง ตั้งแต 63-117 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ข้ึนไป 
    พายุดีเปรสชั่น เปนพายุซึ่งมีกําลังออน มีความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง     
ไมเกิน 63 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

ตัวอยางภาพถายดาวเทียมแสดงตําแหนงพายุประเภทตางๆ 

 

พายุใตฝุน ดอมเรย ภาพถายดาวเทียมเวลา 15:30 น.  
วันที่ 25 กันยายน 48 
 

  

 

ภาพถายดาวเทียม GMS-5 ระบบ Infrared เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2543 เวลา 19.32 นาฬิกา หรือ 1232 UTC แสดงตําแหนง พายุ
โซนรอน ช่ือมาเรีย อยูท่ีละติจูด 20.2 องศาเหนือ ลองติจูด 115.2 
องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 35 นอต หรือ 
65 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พายุนี้ไดทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอน
ในเวลาตอมา มาเรีย (Maria) เปนชื่อสตรีภาษาพื้นเมืองของหมู
เกาะมารีนา ในมหาสมุทรแปซิฟก 

  

 

ภาพถายดาวเทียม GMS-5 ระบบ Infrared เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2543 เวลา 07.32 นาฬิกา หรือ 0032 UTC แสดงตําแหนง พายุ
ดีเปรสชั่น อยูท่ีละติจูด 21.0 องศาเหนือ ลองติจูด 116.0 องศา
ตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 30 นอต หรือ 56 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง พายุนี้ไดทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุโซนรอน  
“มาเรีย” ในเวลาตอมา 
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 6) ลักษณะทะเล 
 ทะเลเรียบ คลื่นสูงไมเกิน 0.5 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นเล็กนอย คลื่นสูงไมเกิน 0.5 ถึง 1.25 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นปานกลาง  คลื่นสูงไมเกิน 1.25 ถึง 2.5 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นจัด คลื่นสูงไมเกิน  2.5 ถึง 4 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นจัดมาก คลื่นสูงไมเกิน   4 ถึง 6 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นใหญ  คลื่นสูงไมเกิน  6 ถึง 9 เมตร 
 ทะเลมีคลื่นใหญมาก คลื่นสูงไมเกิน   9 ถึง 14 เมตร 
 ทะเลบา  คลื่นสูงเกิน  14 เมตรขึ้นไป 
 

 
 7) ทองฟาและเมฆ 

ทองฟาแจมใส(Fine) ไมมีเมฆ หรือมี แตนอยกวา 1สวน 
ทองฟาโปรง(Fair) ตั้งแต 1 สวน ถึง 3 สวน 
เมฆบางสวน(Partly cloudy sky) เกินกวา 3 สวนถึง 5 สวน 
เมฆเปนจํานวนมาก(Cloudy sky) เกินกวา 5 สวนถึง 8 สวน 
หมายเหตุ คําวา “สวน” หมายถึง 1 ใน 10 สวนของทองฟา 

 

 
8) การพยากรณบริเวณที่จะมีฝนตก 
บางแหง(Isolate)  (นอยกวา 20% ของพื้นที่) 
เปนแหงๆ(Widely Scattered) (เกิน 20% แตไมเกิน 40% ของพื้นที่) 
กระจาย(Scattered) (เกิน 40% แตไมเกิน 60% ของพื้นที่) 
เกือบทั่วไป(Almost Widespread) (เกิน 60% แตไมเกิน 80 % ของพื้นที่) 
ท่ัวไป(Widespread) (เกิน 80% ของพื้นที่) 
เปนบริเวณกวาง(Widespread) (อยูในขอบเขตของพายุ) 
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 9) จํานวนน้ําฝน 
  การรายงานจํานวนน้ําฝนที่ตกรวมระยะเวลา 24 ช่ัวโมง พิจารณาตามลักษณะของฝนที่ตก
ในประเทศ ท่ีอยูโซนรอนยานมรสุมมีดังนี้ 

  - ฝนวัดจํานวนไมได (Trace) คือ ฝนตกมีปริมาณนอยกวา 0.1 มิลลิเมตร (ในทางปฏิบัติ
แลวไมสามารถวัดปริมาณที่แนนอนได) 

   
  - ฝนเล็กนอย (Light rain) คือ ฝนตกมีปริมาณตั้งแต 0.1 มิลลิเมตร ขึ้นไป แตไมเกิน 
10.0 มิลลิเมตร 

   
  - ฝนปานกลาง (Moderate rain) คือฝนตกมีปริมาณตั้งแต 10.1 มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร 

   
  - ฝนหนัก (Heavy rain) คือ ฝนตกมีปริมาณตั้งแต 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90 มิลลิเมตร 

   
  - ฝนหนักมาก (Very heavy rain) คือ ฝนตกมีปริมาณตั้งแต 90 มิลลิเมตร ข้ึนไป 

   
 

 10) เกณฑอุณหภูมิของอากาศ 
อากาศรอน ตั้งแต 35.0 องศาเซลเซียส แตไมเกิน 39.9 องศาเซลเซียส 
 ถือเกณฑอุณหภูมิสูงสุดประจําวันในฤดูรอน 
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อากาศรอนจัด ตั้งแต 40 องศาเซลเซียสข้ึนไป ถือเกณฑอุณหภูมิสูงสุดประจําวันใน
ฤดูรอน 

 
 
อากาศเย็น  ตั้งแต 22.9 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 16.0 องศาเซลเซียส 
 ถือเกณฑอุณหภูมิต่ําสุดประจําวันในฤดูหนาว 

 
 
อากาศหนาว  ตั้งแต 15.9 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 8.0 องศาเซลเซียส 
 ถือเกณฑอุณหภูมิต่ําสุดประจําวันในฤดูหนาว 

 
 
อากาศหนาวจัด ตั้งแต 7.9 องศาเซลเซียสลงไป  
 ถือเกณฑอุณหภูมิต่ําสุดประจําวันในฤดูหนาว 

 
  
 
 3.1.2 นิยามศัพท 
  วาตภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดข้ึนจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดความเสียหายแกอาคาร
บานเรือน ตนไม และสิ่งกอสราง โดยมีสาเหตุมาจากปรากฏการณทางธรรมชาติ 
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ความเสียหายทีเ่กิดจากพายไุตฝุน “เกย” 3-5 พฤศจิกายน 2532 ที่จังหวัดชุมพร 
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 อุทกภัย (Flood) หมายถึง ภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ําทวมหรือน้ําทวมฉับพลัน          
มีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตอเนื่องเปนเวลานาน 

 

 

 
ภาพเหตุการณน้ําทวมที่จังหวัดสุโขทยั 
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ภาพเหตุการณน้ําทวมที่จังหวัดแพร 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 39 

 

 

 
ภาพเหตุการณน้ําทวมที่ภาคอสีาน 
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 โคลนถลมหรือแผนดินถลม (Land slides) หมายถึง การสึกกรอนชนิดหนึ่งท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายตอบริเวณพื้นที่ท่ีเปนเนินสูงหรือภูเขาที่มีความชันมาก เนื่องจากขาดความสมดุลในการทรงตัว
บริเวณดังกลาว ทําใหเกิดการปรับตัวของพ้ืนดินตอแรงดึงดูดของโลกและเกิดการเคลื่อนตัวของ
องคประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสูท่ีต่ํา 
 
 

 
 

 
แผนดินถลม ทีจ่ังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุน ป พ.ศ. 2515 
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 แผนดินไหว (Earthquake) หมายถึง การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกโดยฉับพลัน ตามแนวขอบ
ของแผนเปลือกโลกหรือตามแนวรอยเลื่อน การระเบิดของภูเขาไฟ การยุบตัวของโพรงใตดิน แผนดิน
ถลม อุกาบาตขนาดใหญตก เปนตน 
 

 
 
รอยแยกของพื้นถนนที่เมืองโตโยโคโร บนเกาะฮอกไกโดของญี่ปุน หลังเกิดแผนดินไหว วัดแรงสั่นสะเทือน
ได 8 ริกเตอร เมื่อ 26 ก.ย. 2546 
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ธรณีไหว...เรือประมงหลายลําลอยขึ้นมาเกยฝงทาเรือเมืองโตโยโคโร บนเกาะฮอกไกโด ทางภาคเหนือ
ของญี่ปุน  หลังแผนดินไหวอยางรุนแรงวัดได 8.0 ริคเตอร ทําใหเกิดคลื่นยักษโถมเขาหาฝง  มี
ผูไดรับบาดเจ็บกวา 400 คน 

 
ความเสียหายจากแผนดินไหวขนาด 7.9 ริคเตอร ประเทศอินเดียเมื่อ มกราคม 2544 
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 ภัยแลง หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน จนกอใหเกิดความ
แหงแลงและสงผลกระทบตอชุมชน 

 

ระดับน้ําในเขื่อนลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากภัยแลงท่ีกินระยะเวลายาวนานทําใหชาวบาน
ยานนั้นหลายรายเขาไปสรางที่พักแรมภายในบริเวณเขื่อน เพื่อจับกุงหอยปูปลาไดสะดวกยิ่งข้ึน 

 

สภาพภัยแลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
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 ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลยในชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งตามปกติควรจะตองมี
ฝน โดยขึ้นอยูกับสถานที่และฤดูกาล ณ ท่ีนั้นๆ ดวย 
 

 
พืชที่ไดรับความเสียหายจากภัยฝนแลง 

 
 ภัยจากอากาศหนาวหมายถึงหยอมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศ H จากประเทศจีนไดแผ
ปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน 
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3.2   ความหมายและสาเหตุของการเกิดวาตภัย 
 วาตภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดข้ึนจากพายุลมแรง จนทําใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินโดย
เกิดความเสียหายแกอาคารบานเรือน ตนไมและสิ่งกอสราง โดยมีสาเหตุมาจากปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ คือ 
 1. พายุหมุนเขตรอน ซึ่งจะมีช่ือเรียกตางกันไปตามแหลงกําเนิด เชนพายุท่ีเกิดในอาวเบงกอล
และมหาสมุทรอินเดียเรียกวา ไซโคลน (Cyclone) เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลแคริบเบียน 
อาวเม็กซิโก และทางดานตะวันตกของเม็กซิโกเรียกวา เฮอรริเคน (Hurricane) เกิดในมหาสมุทรแปซิฟก
เหนือดานตะวันตก มหาสมุทรแปซิฟกใตและทะเลจีนใตเรียกวา ไตฝุน (Typhoon) เกิดแถบทวีป
ออสเตรเลียเรียก วิลลี่-วิลลี่ (Willy-Willy) 
  พายุหมุนเขตรอนที่มีอิทธิพลตอประเทศไทย สวนใหญมีแหลงกําเนิดในมหาสมุทร
แปซิฟกเหนือดานตะวันตกและทะเลจีนใต ซึ่งมีการแบงความรุนแรงของพายุตามขอตกลงระหวาง
ประเทศโดยใชความเร็วลมใกลศูนยกลางพายุดังนี้ 
 
  พายุดีเปรสชั่น ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมเกิน 33 นอต (61 กิโลเมตร/ช่ัวโมง)  
 

 

ภาพถายดาวเทียม GMS-5 ระบบ Infrared เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2543 เวลา 07.32 นาฬิกา หรือ 0032 UTC แสดงตําแหนง พายุ
ดีเปรสชั่น อยูท่ีละติจูด 21.0 องศาเหนือ ลองติจูด 116.0 องศา
ตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 30 นอต หรือ 56 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง พายุนี้ไดทวีกําลังแรงขึ้น เปนพายุโซนรอน 
“มาเรีย” ในเวลาตอมา 
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  พายุโซนรอน ความเร็วลมใกลศูนยกลางระหวาง 34-63 นอต (62-117 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 
 

 

ภาพถายดาวเทียม GMS-5 ระบบ Infrared เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2543 เวลา 19.32 น.หรือ 1232 UTC แสดงตําแหนง พายุโซน
รอน ช่ือมาเรีย อยูท่ีละติจูด 20.2 องศาเหนือ ลองติจูด 115.2 
องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกลศูนยกลาง 35 นอต หรือ 
65 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พายุนี้ไดทวีกําลังแรงขึ้น เปนพายุโซนรอน 
ในเวลาตอมา มาเรีย (Maria) เปนชื่อสตรีภาษาพื้นเมืองของหมูเกาะ
มารีนา ในมหาสมุทรแปซิฟก 

 
  พายุไตฝุน ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมเกิน 64 นอตขึ้นไป (118 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ข้ึนไป) 
 

 

พายุใตฝุน ดอมเรย ภาพถายดาวเทียมเวลา 15:30 น.  
วันที่ 25 กันยายน 48 
 

 
 2. พายุฤดูรอนหรือพายุฝนฟาคะนอง มีสาเหตุเนื่องมาจากอากาศในเขตรอนแถบใกลเสน
ศูนยสูตรมีความชื้นมากและอุณหภูมิสูง (อากาศรอนช้ืน) อากาศที่อยูใกลผิวพื้นดินจะมีอุณหภูมิสูง 
ประกอบกับลมที่พัดเขาสูประเทศไทยเปนลมใตและลมตะวันออกเฉียงใตท่ีพัดมาจากอาวไทยและทะเล
จีนใต ในระยะนี้ถามีลมเหนือ (อากาศเย็น) พัดลงมาจากประเทศจีนก็จะทําใหอากาศสองกระแสกระทบ
กัน การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอยางรวดเร็วและฉับพลัน เปนเหตุใหเกิดพายุฝนฟาคะนอง
อยางแรงและรวดเร็ว มีฟาแลบ (Lightning) ฟารอง (Thunder) และฟาผารวมอยูดวย นอกจากนี้ยังมีลม
กระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดข้ึน บางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาดวย ซึ่งระยะวงจรชีวิตของพายุฝนฟา
คะนองนี้จะประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 
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  - ระยะเจริญเติบโต (Cumulus Stage) เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศสูงกวาบริเวณ
ขางเคียง ทําใหอากาศไมเสถียรภาพ (Unstable) ยกตัวลอยสูงข้ึน มีความเร็วเฉลี่ย 1-2 เมตร/วินาที ท่ีใกล
ฐานเมฆและมากกวา 10 เมตร/วินาทีท่ีใกลยอดเมฆ จนกระทั่งมีการควบแนน กลั่นตัวเปนหยดน้ํา รวมตัว
กันเปนเมฆกอนมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 0.1-10 กิโลเมตร ซึ่งในระยะที่เริ่มกอตัวนี้จะมีเพียงกระแส
อากาศไหลขึ้น (Updraft) เพียงอยางเดียว 
  - ระยะเติบโตเต็มท่ี (Mature Stage) เปนระยะที่พัฒนาตอจากระยะที่ 1 (Cumulus 
stage) แลวเจริญเติบโตขึ้นในแนวดิ่งเรื่อยๆ จากเมฆคิวมูลัสกอนใหญ เปนคิวมูโลนิมบัส (เมฆฝนฟา
คะนอง) ในที่สุดโดยมีการคลุกเคลาของอากาศในระดับลางขึ้นบนและบนลงลาง (both updraft and 
downdraft) ซึ่งในชวงนี้จะมีหยดน้ําหรืออนุภาคน้ําแข็งตกลงมาจากฐานเมฆอยางชัดเจนโดยที่ท้ังกระแส
อากาศที่ไหลข้ึนและไหลลงยังคงดําเนินตอไปนั้น มักจะมีกําลังสูงสุดในสวนบนของเมฆในระยะแรก
ของการเจริญเติบโตเต็มที่และตอมากระแสไหลขึ้นมักจะไมรุนแรงแตกระแสอากาศที่ไหลลง หรือ
จมลงนั้นจะถูกดันใหแผออกทางขางที่ใกลพื้นโลกแลวมวนตัวข้ึนอีกในแนวดิ่งอยางรวดเร็วและรุนแรง 
ทําใหเกิดลมกระโชกแรง เนื่องจากกระแสที่ไหลลงมีกําลังแรงมากโดยที่กระแสไหลลงนี้มีอุณหภูมิต่ํา
กวาอากาศที่อยูลอมรอบ ดังนั้นลมกระโชกแรงนี้เกิดจากกระแสไหลลงที่แรงของอากาศเย็น ซึ่งจะมีท้ัง
ฝนหนักตามลงมาดวยและบางครั้งมีลูกเห็บตกลงมากับกระแสไหลลงนี้ 
  - ระยะสลายตัว (Dissipating Stage) ระยะสลายตัวนี้จะเริ่มตั้งแตไมมีการไหลขึ้นของ
กระแสอากาศ  (Updraft disappears) แตกระแสอากาศที่ไหลลงยังคงดําเนินตอไปและยังมีฝนอยู 
จนกระทั่งอุณหภูมิอากาศที่เย็นกวารอบๆ เพิ่มข้ึนจนเทารอบขางเคียงและไมมีการกลั่นตัวเกิดข้ึนตอไป
อีก ตอมากระแสไหลลงก็จะออนไปดวย จนกระทั่งสลายตัวไปในที่สุด ในขณะที่ไอน้ํากลั่นตัวเปนหยด
น้ําในเมฆที่กอตัวในแนวตั้งคิวมูโลนิมบัสนี้ ความรอนแฝงจะถูกปลอยออกที่ระดับความสูงของเมฆ และ
พลังงานนี้ทําใหเกิดกระแสอากาศไหลขึ้น (updrafts) และกระแสอากาศไหลลง (downdrafts) แทนการ
เคลื่อนไหวแบบ eddy ท่ีใหญโต ในลักษณะนี้ถาความชื้นมีเพียงพอก็จะเปนเมฆคิวมูโลนิมบัสได แตถา
ในกรณีท่ีความชื้นไมเพียงพอท่ีจะกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ก็จะเกิดเปนเพียงกระแสอากาศปนปวน 
(turbulence) 
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

48 บทที่ 3   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 

 
  ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 รูปแบบของพายุฝนฟาคะนอง 
 1. พายุฝนฟาคะนองเกิดจากมวลอากาศ เกิดขึ้นจากโลกไดรับความรอนจากดวงอาทิตย 
ทําใหพื้นดินรับความรอนตามอากาศเหนือพื้นดินจึงมีการยกตัวลอยสูงข้ึนเกิดเปนเมฆคิวมูลัส และ
สามารถพัฒนากลายเปนพายุฝนฟาคะนองได ในตอนบายและเย็น 
 2. พายุฝนฟาคะนองเกิดจากแนวปะทะ อาจเกิดจากแนวปะทะอากาศเย็นหรือแนวปะทะ
อากาศอุนก็ได ถาเกิดจากแนวปะทะอากาศเย็นจะมีลักษณะมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เขาไปใตมวลอากาศ
อุน ยกตัวใหมวลอากาศอุนลอยสูงข้ึนและเย็นตัวลงกลายเปนพายุฝนฟาคะนองได ถาเกิดจากแนวปะทะ
อากาศอุนจะมีลักษณะมวลอากาศอุนเคลื่อนที่อยูเหนือมวลอากาศเย็น ทําใหมวลอากาศอุนลอยตัวสูงข้ึน 
เย็นตัวลงและขยายตัวออกกลายเปนพายุฝนฟาคะนองได  
 3. พายุฝนฟาคะนองเกิดบริเวณภูเขา เกิดจากการที่มวลอากาศยกตัวสูงข้ึนตามความลาดชัน
ของภูเขา มวลอากาศจะเย็นลงและขยายตัวออก กลายเปนพายุฝนฟาคะนอง ซึ่งมีความรายแรงกวา 2 แบบ
ขางตน เนื่องจากเมฆจะกอตัวในแนวตั้งสูงมาก ทําใหอากาศปนปวนมาก 
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  ลักษณะอากาศขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
  - เมฆทวีจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว  
  - ลมพัดแรงและกระโชกเปนครั้งคราว อาจทําใหสิ่งกอสรางหักพังหรือตนไมหกัโคนได 
  - ฝนเริ่มตกและตกหนักในเวลาตอมา อาจทําใหเกิดน้ําทวมได 
  - บางครั้งเกิดลูกเห็บตกลงมา ซึ่งทําความเสียหายใหกับพืช ผัก ผลไม สัตวเลี้ยงและ
สิ่งกอสราง 
  - เกิดฟาแลบ ฟารองและฟาผา ฟาผาอาจทําลายชีวิตของมนุษยและสัตวเลี้ยงได 
  - อาจเกิดลมงวงซึ่งทําลายชีวิตมนุษย สัตว ตนไมและสิ่งกอสรางได 
 3. ลมงวง (เทอรนาโด) เปนพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็กซึ่งเกิดจากหมุนเวียนของลมภายใต
เมฆกอตัวในแนวตั้ง หรือเมฆคิวมูโลนิมบัส (เมฆพายุฝนฟาคะนอง) ท่ีมีฐานเมฆต่ํา กระแสลมวนที่มี
ความเร็วลมสูงจะทําใหกระแสอากาศมีลักษณะเปนลําพุงข้ึนสูทองฟา หรือยอยลงมาจากฐานเมฆดูคลาย
กับงวงชางหรือปลอง ถามีการหมุนวนจะหมุนและบิดเปนเกลียว มีเสนผาศูนยกลางของลําพายุเล็กมาก
ประมาณหนึ่งพันฟุต ความเร็วลมท่ีศูนยกลางประมาณ 100 - 300 ไมล/ช่ัวโมง (160 - 500 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง) โดยจะเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกับเมฆเบื้องบนหรือดั้งเดิม (parent cloud) ของมัน โดยมีความเร็ว
ประมาณ 32 - 64 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (20 - 40 ไมล/ช่ัวโมง) ถาเมฆที่ยื่นออกมาลงมาถึงพื้นดินเรียกวา ทอรนาโด 
ถาไมถึงพื้นเรียกวา Funnel Cloud และถาเกิดข้ึนเหนือพื้นน้ําเรียกวา สเปาทน้ํา (Water Spout) มีความ
รุนแรงนอยกวาพายุทอรนาโดมาก เมื่อมีพายุทอรนาโดเกิดข้ึนมักมีฟาคะนองอยางแรงและฝนตกหนัก
เกิดข้ึนพรอมกันดวย ซึ่งจะทําความเสียหายแกบานเรือน ตนไม ไรนาและสิ่งปลูกสรางได  
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

50 บทที่ 3   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 

 
  ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

3.3   พื้นที่เสี่ยงภัยและอันตรายที่เกิดจากวาตภัย 

 
ภาพเมฆพายุหมุนเหนือเมอืง Enschede ประเทศเนเธอรแลนด 
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 3.3.1 พ้ืนที่เสี่ยงภัยพายุหมุนเขตรอนและสถิติการเกิดพายุหมุนเขตรอนในประเทศไทย 
  ประเทศไทยตั้งอยูระหวางบริเวณแหลงกําเนิดของพายุหมุนเขตรอนทั้งสองดาน ดาน
ตะวันตกคืออาวเบงกอลและทะเลอันดามัน ดานตะวันออกคือมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใต ซึ่งพายุ
จะมีโอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยดานตะวันออกมากกวาดานตะวันตก ปกติประเทศไทยจะมีพายุ
เคลื่อนผานเขามาโดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ลูกตอป บริเวณที่พายุมีโอกาสเคลื่อนผานเขามามากที่สุดคือทาง
ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเปนชวงท่ี
ประเทศไทยปลอดจากอิทธิพลของพายุ เดือนเมษายนเปนเดือนแรกของปท่ีพายุเริ่มเคลื่อนเขาสูประเทศ
ไทยทางภาคใต แตมีโอกาสนอยและเคยเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวในรอบ 54 ป (พ.ศ. 2494-2547) พายุเริ่มมี
โอกาสเคลื่อนเขาสูประเทศไทยมากขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม โดยสวนใหญยังคงเปนพายุท่ีเคลื่อนมาจาก
ดานตะวันตกเขาสูประเทศไทยตอนบนและตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปพายุสวนใหญจะเคลื่อนเขาสู
ประเทศไทยทางดานตะวันออก ซึ่งบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นที่
ท่ีพายุมีโอกาสเคลื่อนผานเขามามากที่สุด ในชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพายุมีโอกาสเคลื่อนเขามาไดใน
ทุกพื้นที่และจะเริ่มเคลื่อนเขาสูภาคใตตั้งแตเดือนกันยายน ในสองเดือนนี้เปนระยะที่พายุมีโอกาสเคลื่อน
เขาสูประเทศไทยไดมากโดยเฉพาะเดือนตุลาคมมีสถิติเคลื่อนเขามามากที่สุดในรอบป ในเดือน
พฤศจิกายนพายุจะเคลื่อนเขาสูประเทศไทยตอนบนไดนอยลงและมีโอกาสเคลื่อนเขาสูภาคใตมากขึ้น 
เมื่อถึงเดือนธันวาคมพายุมีแนวโนมเคลื่อนเขาสูภาคใตเทานั้น โดยไมมีพายุเคลื่อนเขาสูประเทศไทย
ตอนบนอีก 
  พายุท่ีเคลื่อนที่เขาสูประเทศไทยตอนบนสวนใหญจะเปนพายุดีเปรสชั่นและเนื่องจาก
พื้นดินและเทือกเขาของประเทศพมา เวียดนาม ลาวและกัมพูชาท่ีลอมรอบประเทศไทยตอนบน เปน
ปจจัยสําคัญที่ชวยลดความรุนแรงของพายุกอนที่จะเคลื่อนเขามาถึงประเทศไทย ดังนั้นความเสียหายท่ี
เกิดจากลมแรงจึงนอยกวาภาคใตซึ่งมีภูมิประเทศเปนพื้นที่เปดสูทะเล พายุท่ีเคลื่อนเขาสูอาวไทยและขึ้น
ฝงท่ีภาคใตขณะมีกําลังแรงขนาดพายุโซนรอนหรือไตฝุนจะมีผลกระทบเปนอยางมากจากคลื่นพายุซัดฝง 
ลมท่ีพัดแรงจัดและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากจนเกิดอุทกภัย รวมท้ังคลื่นลมแรงในอาวไทย โดยวาตภัย
จากพายุหมุนเขตรอนที่สําคัญที่พัดผานภาคใตของไทยในอดีต ไดแก 
  - วาตภัยจากพายุโซนรอน “แฮเรียต” ท่ีแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เมื่อ 25-26 ตุลาคม 2508 มีผูเสียชีวิต 870 คน สูญหาย 160 คน บาดเจ็บ 422 คน ประชาชนไรท่ีอยูอาศัย 
16,170 คน ทรัพยสินสูญเสียประมาณ 960 ลานบาท 
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ภาพความเสียหายจากพายุโซนรอนแฮเรียต เมื่อ ป พ.ศ.2505 ท่ีโรงเรยีนเกษเพชรวิทยา บานสอง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 

 
 
ภาพความเสียหายจากพายุโซนรอนแฮเรียต ท่ี อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช เมื่อป พ.ศ. 2505 
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ภาพสวนเงาะที่บานสอง อําเภอนาสาร จังหวดัสุราษฎรธานี 
จากพายุโซนรอนแฮเรียต เมื่อป พ.ศ. 2505 

 

 
 

ภาพความเสียหายที่บานสอง อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 
จากพายุโซนรอนแฮเรียต เมื่อป พ.ศ. 2505 
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  - วาตภัยจากพายุไตฝุน “เกย” ความเร็วลมวัดได 120 กิโลเมตร/ช่ัวโมง จังหวัด
ชุมพร เมื่อ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ผูเสียชีวิต 602 คน บาดเจ็บ 5,495 คน บานเรือนเสียหาย 61,258 หลัง 
ทรัพยสินสูญเสียประมาณ 1,174 ลานบาท 
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ภาพความเสียหายจากพายุไตฝุน “เกย” 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ท่ีจังหวัดชุมพร 
 
  - วาตภัยจากพายุไตฝุน “ลินดา” ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  
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ภาพ พายุ “ลินดา” ป พ.ศ. 2540 น้ําทวมเสนทางคมนาคม ปราณบุรี - สามรอยยอด  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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สถิติพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนผานภาคตางๆ ของประเทศไทยคาบ 54 ป (พ.ศ. 2494-2547) 
 

ภาค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
เหนือ - - - - 5 2 9 17 23 15 1 - 72 
ตะวันออกเฉียงเหนือ - - - - 1 6 4 17 28 22 4 - 82 
กลาง - - - - 2 1 1 - 7 9 2 - 22 
ตะวันออก - - - - 1 1 1 - 3 12 2 - 20 
ใต - - - 1 - - - - 3 14 24 8 50 

 ที่มา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

  1) ความรุนแรงและอันตรายของพายุไตฝุน 
   - ตนไมลม ถอนราก ถอนโคน จะทําใหเกิดอันตรายตนไมลมทับผูคน สวนและ
ไรนาเสียหาย 
   - บานเรือนท่ีไมแข็งแรงหรือไมสามารถตานทานความแรงของลมพายุได จะ
พังทลาย  
   - เสาไฟฟาลม สายไฟขาด ไฟฟาช็อกอาจเกิดเพลิงไหม  
   - ผูคนที่อาศัยอยูริมทะเลอาจถูกน้ําพัดพาลงทะเลได 
   - ฝนตกหนักมากทั้งคืนและทั้งวัน อาจมีอุทกภัยตามมาได เมื่อมีน้ําจากปาและ
ภูเขาไหลหลาก ทวมบานเรือนและถนนหนทาง เสนทางคมนาคมถูกตัดขาด 
   - ในทะเลจะมีคลื่นลมแรง เรือขนาดใหญอาจถูกพัดพาไปเกยตื้น คลื่นขนาดใหญ
อาจซัดข้ึน ทวมบานเรือนที่อยูริมทะเล 
  2) ความรุนแรงและอันตรายของพายุโซนรอน ความรุนแรงที่เกิดจากพายุโซนรอนพัด
มาปะทะลดลงในระดับรองลงมาจากพายุไตฝุน แตยังสามารถกอใหเกิดความเสียหายไดมากถาหากไมมี
การเตรียมความพรอมในการรับสถานการณท่ีดีพอ ไมมีประกาศโฆษณาใหประชาชนไดรับทราบความ
เสี่ยงภัยท่ีอาจเกิดข้ึนและไมมีวิธีการดําเนินการที่เขมแข็งในการอพยพ  
  3) ความรุนแรงและอันตรายของพายุดีเปรสชั่น เปนพายุท่ีมีกําลังออนไมมีอันตราย
รุนแรงแตทําใหมีฝนตกปานกลางทั่วไปตลอดทางที่ผานไปและมีฝนตกหนักเปนแหงๆ พรอมดวยลม
กระโชกแรงเปนครั้งคราว ซึ่งบางครั้งอาจทําใหเกิดความเสียหายไดบาง หรืออาจทําใหเกิดน้ําปาไหล
หลากเขาลงมาทวมบานเรือนไดหลังจากพายุไดผานไปแลว สําหรับในทะเลคลื่นลมคอนขางแรง 
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เรือประมงขนาดต่ํากวา 50 ตัน ควรงดเวนออกทะเล เนื่องจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลจะไดรับไอน้ําหลอ
เลี้ยงตลอดเวลาและไมมีสิ่งกีดขวางทางลมอาจจะทวีกําลังข้ึนได  
 3.3.2 พ้ืนที่เสี่ยงภัยและอันตรายจากพายุฤดูรอนหรือพายุฝนฟาคะนอง 
  พายุฤดูรอนหรือพายุฝนฟาคะนองมักจะเกิดในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนหรือ
ในชวงกอนเริ่มตนฤดูฝนขณะที่อุณหภูมิในภาคตางๆ เริ่มสูงข้ึนและเปนพายุท่ีเกิดข้ึนเฉพาะทองถิ่นมี
บริเวณเปนยอมๆ มีอาณาเขตเพียง 20-30 ตารางกิโลเมตร  โดยจะเกิดมากในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีการเกิดนอยครั้งกวา สําหรับในภาคใตเกิดข้ึน
ไดแตไมบอยครั้งนัก พายุฝนฟาคะนองเปนพายุท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาอันสั้น มีนอยครั้งท่ีเกิดข้ึนนานกวา 2 
ช่ัวโมง อันตรายที่เกิดจากพายุข้ึนกับความแตกตางกันของอุณหภูมิของอากาศรอนและเย็น ถาแตกตางกัน
มากก็จะกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองที่รุนแรงมาก ซึ่งจะสงผลกระทบไดดังนี้ 
 
  - ลมกระโชกแรง ทําใหอาคารบานเรือนที่ไมแข็งแรงพังทลายเสียหาย ตนไมหัก
โคน ปายโฆษณาขนาดใหญโคนลม อาจทับผูคนบาดเจ็บลมตายได 
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  - ฝนตกหนักกอใหเกิดน้ําทวมขัง และเกิดน้ําทวมฉับพลันในที่ราบลุม ที่ต่ํา และ
เชิงเขา  

 
 
  - ขณะเกิดพายุจะมีฟาแลบ ฟารองและฟาผารวมดวย อาจทําใหมนุษยและสัตวเปน
อันตรายถึงชีวิต 
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  -  ขณะเกิดพายุอาจมีลูกเห็บขนาดใหญตกลงมาดวย ทําความเสียหายใหกับอาคาร
บานเรือนและพืช ผัก ผลไมทางการเกษตร ลูกเห็บมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 2 นิ้ว ข้ึนไปอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
 

 
 

  - อาจมีลูกเห็บตกลงมาทําความเสียหายใหกับอาคารบานเรือน พืชผลทางการเกษตร 
  

 
ภาพลูกเห็บตกใสหลังคาราษฎร จังหวัดเชียงราย 
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  - อาจเกิดลมงวงซึ่งทําลายชีวิตมนุษย สัตวเลี้ยงและอาคารบานเรือนได 
 

 
 
  
 3.3.3 พ้ืนที่เสี่ยงภัยและอันตรายจากพายุทอรนาโด (Tornado) หรือลมงวง 
  สําหรับในประเทศไทย สวนใหญมักจะเกิดกระแสลมวนใกลพื้นดินเปนสวนใหญไม
ตอเนื่องข้ึนไปจนถึงใตพื้นฐานเมฆและจะเกิดข้ึนนานๆ ครั้งโดยจะเกิดข้ึนในพื้นที่แคบๆ และมีชวง
ระยะเวลาสั้นๆ จึงทําใหเกิดความเสียหายไดในบางพื้นที่โดยจะสงผลกระทบดังนี้ 
  - ลมกรรโชกแรง ทําความเสียหายตอสิ่งกอสราง ตนไม อาคารบานเรือน 
  - ฝนตกหนัก อาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันในที่ราบลุม ท่ีต่ําและเชิงเขา  
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พายุทอรนาโด 

 
3.4 ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย  
 เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากวาตภัยไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
ระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว  
 3.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดวาตภัย 
  เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบ หรือแกไขปญหาอุปสรรคไว
ลวงหนากอนที่วาตภัยจะเกิดข้ึน  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) การติดตามขอมูลขาวสารและประกาศคําเตือนลักษณะอากาศรายของกรม
อุตุนิยมวิทยา 
   1.2) ตรวจสภาพความปลอดภัยของบาน ประตู หนาตาง ชองทางลม เสาไฟฟา 
และสายไฟฟา ท้ังในและนอกบริเวณบาน โดยปรับปรุงยึดเหนี่ยวใหมั่นคงแข็งแรง  
   1.3) ตัดกิ่งไมหรือริดกิ่งไมบริเวณบานที่อาจหักโคนลงไดจากวาตภัย 
   1.4) จัดเตรียมติดตั้งสายลอฟาสําหรับอาคารสูง 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 63 

   1.5) จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน ยารักษาโรค อุปกรณนิรภัยสําหรับ
ชวยชีวิต พรอมท้ังแนะนําสมาชิกในครอบครัวใหเรียนรูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน  
   1.6) จัดเตรียมเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เสื้อผาเครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณ
ตางๆ อาทิ ไฟฉาย เครื่องมือชาง อุปกรณดับเพลิง เพื่อเตรียมรับวาตภัยท่ีจะเกิดข้ึน 
   1.7) ซักซอมความพรอมของสมาชิกในครอบครัว โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดวาตภัย กําหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพเคลื่อนยายไป
อยูท่ีปลอดภัย 
  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่ีเกิดจากวาตภัย สามารถแบงออกไดดังตอไปนี้ 
   1. จัดทําแผนปองกันและบรรเทาวาตภัยระดับทองถิ่นและปรับแผนใหเปน
ปจจุบันรวมทั้งประสานและฝกซอมแผนการบรรเทาวาตภัยกับอําเภอและจังหวัด 
   2. สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีคณะกรรมการจัดการ    
ภัยพิบัติมีการศึกษาศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงระบบ
พยากรณอากาศและระบบเตือนภัยชุมชน 
   3. สํารวจ กําหนดและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการ
หรืองานกอสรางเพื่อกั้นขวางแนวทิศทางลมเพื่อลดแรงลม 
   4. ทํารูปแบบ/ประมาณราคาโครงการกอสรางในความรับผิดชอบของทองถิ่น
และตองการกอสรางในเชิงปองกันเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังผูวาราชการจังหวัด 
   5. จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยไวรองรับการอพยพประชาชน 
   6. สงเสริมความรูดานการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับชุมชน (บภช.) หรือ 
Community Based Disaster Management (CBDM) พรอมท้ังใหความรวมมือและสนับสนุนใหกิจกรรม 
บภช. เกิดข้ึนในทุกชุมชนอยางเขมแข็งและเปนระบบ 
   7. ตั้งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาวาตภัยของทองถิ่นขึ้น เมื่อถึงรอบ
ปฏิทินการเกิดภัย 
   8. สํารวจอาคาร สถานที่ท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงและขอความเห็นชอบจาก
ชุมชนเพื่อกําหนดเปนเขตพื้นที่ปลอดภัย รองรับการอพยพของประชาชนในกรณีฉุกเฉิน พรอมจัดทํา
แผนที่ แสดงบริเวณสถานที่ท่ีกําหนดเปนเขตพื้นที่ปลอดภัย เชน วัด โรงเรียน อาคาร ท่ีมั่นคง แข็งแรง 
เปนตน 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

64 บทที่ 3   มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 

   9. ประชาสัมพันธและแจงขอมูลหนวยงานดานขาวสาร การแจงเตือนและการ
ใหความชวยเหลือใหประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยรับทราบและเตรียมความพรอมของครอบครัวเพื่ออพยพ
เมื่อมีเหตุวาตภัย เชน การเตรียมเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรคประจําตัว ไฟฉายและอุปกรณ กรณีท่ี
จําเปนในการเผชิญวาตภัยท่ีอาจเกิดข้ึน 
   10. สํารวจ จัดทําทะเบียนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและยานพาหนะที่จําเปน
สําหรับใชในสถานที่ท่ีเกิดวาตภัยพรอมจัดหาเพิ่มเติม 
   11. แตงตั้งผูแทนชุมชนประจําการ ณ สถานีระบบเตือนภัยเพื่อแจงเตือนภัยตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
   12. สนับสนุนใหมีการปลูกปาเพื่อบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ  
 3.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย   
  เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือ
เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของวาตภัยท่ีเกิดข้ึน  
  1) การดําเนินการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยขณะเกิดเหตุวาตภัย 
   1.1) ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบและอยูในอาคารที่มั่นคงแข็งแรง
ตลอดเวลาที่เกิดวาตภัย ไมออกมาในที่โลงแจง 
   1.2) ปดประตู หนาตางทุกบาน รวมท้ังปรับปรุงและปดกั้นชองทางลมและ
ชองทางตางๆ ท่ีลมจะเขาไปทําใหเกิดความเสียหายได 
   1.3) ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ําและแกสหุงตมใหเรียบรอย 
   1.4) ออกหางจากวัตถุท่ีเปนสื่อไฟฟาทุกชนิด เชน ลวด โลหะ ทอน้ํา แนวรั้วบาน 
เปนตน ไมใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิด รวมท้ังไมสวมใสเครื่องประดับที่เปนโลหะ 
   1.5) ออกหางจากชายฝงหรือทะเลเมื่อมีวาตภัยเกิดข้ึน เนื่องจากอาจเกิดคลื่นลม
แรง กวาดลงทะเลได 
   1.6) ไมควรอยูในพื้นที่ต่ํา เนื่องจากอาจเกิดน้ําปาไหลหลากหรือน้ําทวมฉับพลัน 
หรือแผนดินถลม ได     
   1.7) ไมใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งท่ีจะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟเพราะ
อาจมีแกสรั่วอยู     
   1.8) ติดตามเหตุการณและคําเตือนลักษณะอากาศรายของทางราชการอยาง
ใกลชิด  
   1.9) เตรียมพรอมท่ีจะอพยพไปในที่ปลอดภัย  
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  2) การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1) จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ท่ีเกิดภัย 
และเปนหนวยงานในการสั่งการ อํานวยการ วางแผนและประสานการปฏิบัติ 
   2.2) ประเมินระดับความรุนแรงของวาตภัยท่ีเกิดข้ึนและรายงานใหหนวยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนทราบ 
   2.3) จัดกําลังเจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการกูภัยและชุดปฏิบัติการพยาบาลในลักษณะ
ของหนวยเคลื่อนท่ีเร็วหรือหนวยเผชิญเหตุของทองถิ่นเพื่อเขาทําการชวยเหลือชีวิตและใหการชวยเหลือ
เบื้องตนในทันที และเขาไปเพื่อบรรเทาภัยในพื้นที่รับผิดชอบโดยเขาไปดําเนินการกูภัยในบริเวณที่ไดรับ
ความเสียหาย คนหาผูประสบภัยเพื่อทําการปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ ณ จุดท่ีเกิดเหตุและนําสง
โรงพยาบาลตอไป 
   2.4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณ
อาคาร ประกาศเปนเขตควบคุมเพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
   2.5) ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย รวมท้ังเคลื่อนยายทรัพยสินของ
ประชาชน และของราชการไปไวในพื้นที่ปลอดภัย และจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่
อพยพ 
   2.6) ประกาศแนะนํา แจงเตือนประชาชนเกี่ยวกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน และเปน
ปจจุบัน  
   2.7) รวบรวมรายงาน ขอมูลความเสียหายและการชวยเหลือ พรอมท้ังสรุป
เหตุการณและสถานการณเสนอตออําเภอ จังหวัดเพื่อใหไดรับทราบขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน
จนกวาเหตุการณจะยุติ  
   2.8) ประสานขอความชวยเหลือไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง 
กิ่งอําเภอ อําเภอ หรือจังหวัด หรือศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนั้น 
เมื่อเกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.9) ใหการชวยเหลือผูประสบภัย ตามระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 3.4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย  
  เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากวาตภัยใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวง
กอนเหตุการณหรือดีกวา เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ  
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  1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
   1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของผูประสบภัย  
   1.2) สรางที่พักชั่วคราวสําหรับผูประสบภัย ซึ่งที่พักอาศัยถูกทําลายเนื่องจาก
วาตภัย 
   1.3) จัดสงเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนเขาไปยังพื้นที่ท่ี
เกิดวาตภัยโดยเรงดวน เพื่อสงเคราะหผูประสบภัยใหไดเรียบรอยท่ัวถึงและรายงานขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติมหากสิ่งของที่จัดเตรียมไมเพียงพอ ตลอดจนประสานงานของรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค 
บริโภค เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณท่ีจําเปนจากหนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อใหการ
สงเคราะหผูประสบภัย  
   1.4) ใหการสงเคราะหผูประสบภัย ดานที่พัก น้ําอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน 
   1.5) ความสะอาด  รื้อสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมบานเรือน ท่ีพักอาศัย อาคาร 
โรงเรียนและสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว 
   1.6) ซอมแซมหรือปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค เชน 
การไฟฟา ประปา โทรเลข ถนน สะพาน ทางรถไฟ และทางคมนาคมตางๆ ท่ีชํารุดเสียหายใหกลับคืนสู
สภาพเดิมโดยเร็ว 
   1.7) เฝาระวังโรคติดตอท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ
และปรสิต โรคฉี่หนู โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร เปนตน รวมท้ังดําเนินการกําจัดของเสียตางๆ 
และพาหะนําโรค 
   1.8) ใหความชวยเหลือผูประสบภัยท่ีไดรับความเสียหายดานการเกษตรกรรม 
ปศุสัตว ในดานการจัดหาพันธุพืช พันธุสัตวตามความตองการของผูประสบภัย การแนะนําเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพใหม การชวยเหลือเกี่ยวกับทุนในการดําเนินอาชีพ 
   1.9) ประสานการใหการชวยเหลือผูประสบภัยท่ีตองการอพยพจากถิ่นเดิมไปยัง
ถิ่นใหมท่ีดีกวา 
   1.10) ใหการชวยเหลือผูประสบวาตภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และหลักเกณฑและวิธีดําเนินการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546  
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  2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
   2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตราย
ในระยะแรกและจัดใหมีการรักษาฟรีแกผูประสบภัยท่ีไดรับบาดเจ็บ ณ สถานที่ประสบภัย เพื่อปลอบ
ขวัญและกําลังใจ 
   2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการให
ความชวยเหลือของทางราชการตอผูประสบภัยอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน 
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บทที่  4 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่เกิดจากอทุกภัยและโคลนถลม 
 
4.1   ความหมายและสาเหตุของการเกิดอุทกภัยและโคลนถลม 
 ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิภาคเขตรอน อยูเหนือเสนศูนยสูตรเล็กนอย ปริมาณน้ําฝน ไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตางๆ ดังนี้ 

- ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเกิดข้ึนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 
- พายุหมุนจากอาวเบงกอล ในเดือนมิถุนายน 
- พายุจรที่พัดผาน ไดแก พายุใตฝุน พายุโซนรอนและพายุดีเปรสชัน แตละภาคของประเทศ

ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม ในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน 
- ภาคใต ไดรับอิทธิพลจากพายุในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
- ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับอิทธิพลพายุในชวงเดือนพฤษภาคม 

มิถุนายน และกันยายน 
- ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับอิทธิพลพายุในชวงเดือนสิงหาคม 
โดยปกติฝนที่ตกเกิดมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งฝนเริ่มตกในชวงเดือน

พฤษภาคมและมิถุนายน 
ในทางอุทกวิทยาอาจตีความหมายของอุทกภัยไดเปน 2 อยาง คือ อยางแรก หมายถึงปริมาณน้ํา

ท่ีไหลบามาทําความเสียหายใหกับชีวิตหรือทรัพยสินของมนุษย อยางที่สอง หมายถึง ระดับของพื้นผิวน้ํา
ท่ีข้ึนสูงผิดปกติไปจากระดับธรรมดาของลําน้ํานั้นๆ ก็ถือไดวาเกิดอุทกภัย หรือมีน้ําทวมเกิดข้ึนไปใน
บริเวณนั้นแลว การท่ีเกิดน้ําทวม เนื่องมาจากมีพายุฝนตกหนักมากทําใหเกิดน้ําไหลหลาก หรือมีน้ํามาก
ผิดปกติ สภาพพื้นที่รองรับน้ําฝนมีสวนทําใหเกิดน้ําทวมมากนอยแตกตางกัน ปกติฝนที่ตกหนักมักตกใน
ระยะเวลาสั้นๆ แตฝนท่ีตกติดตอกันยาวนานมักจะตกเบาๆ พื้นที่ท่ีมีสิ่งปกคลุมมักมีการดูดซับน้ําไดดี 
สวนพื้นที่ท่ีปราศจากสิ่งปกคลุมจะมีน้ําไหลบาไปตามหนาดินมาก เปนเหตุใหเกิดน้ําทวมไดงาย  
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 4.1.1 อุทกภัย (Flood) หมายถึง ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ําทวม หรือน้ําเออลนฝง
มากเกินกวาปกติหรือน้ําทวมฉับพลัน หรือเกิดการสะสมน้ําบนพื้นที่ ซึ่งระบายออกไมทันทําใหพื้นที่นั้น
ปกคลุมไปดวยน้ํา มีสาเหตุมาจากเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน อันอาจเกิดจากสภาวะ
อากาศ ดังตอไปนี้ 
  - พายุหมุนเขตรอน เชน พายุดีเปรสชั่น 
  -  รองความกดอากาศต่ําพาดผานในบริเวณพื้นที่ 
  -  แนวปะทะอากาศปกคลุมบริเวณพื้นที่ 
 ลักษณะของอุทกภัยมีความรุนแรงและรูปแบบตางๆ กัน ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ และ
สิ่งแวดลอมของแตละพื้นที่โดยมีลักษณะดังนี้ 
  1) น้ําทวมฉับพลัน (Flash Floods) หรือน้ําปาไหลหลาก เปนสภาวะน้ําทวมท่ีเกิด จาก
ฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันและมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ํานอย เชน บริเวณพื้นที่ท่ีมี
ความชื้นและมีตนไมยืนตนนอย หรือตนน้ําซึ่งมีความชันของพื้นที่มาก หรือพื้นปาท่ีถูกทําลายทําใหการ
กักน้ําหรือการตานน้ําลดนอยลงทําใหน้ําไหลบาลงสูท่ีราบต่ําเบื้องลางอยางรวดเร็ว น้ําทวมฉับพลันมัก
เกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักไมเกิน 6 ช่ัวโมง และมักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบระหวาง หุบเขา เนื่องจากน้ําทวม
ฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ดวยความรวดเร็วโอกาสที่จะปองกันและหลบหนีจึงมีนอย ดังนั้น
ความเสียหายจากน้ําทวมฉับพลันจึงมีมาก  
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  2) น้ําทวมขัง เปนลักษณะของอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนจากปริมาณน้ําสะสมจํานวนมากที่ไหลบา
ในแนวระนาบจากที่สูงไปยังท่ีต่ํา หรือเปนสภาพน้ําทวมขังท่ีเกิดจากระบบระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ
หรือระบายน้ําไมทัน มักเกิดบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา และบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ มีลักษณะคอยเปนคอยไป 
ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักบริเวณนั้นๆ ติดตอกันเปนเวลาหลายวันหรือเกิดจากสภาวะน้ําทวมตลิ่ง น้ําทวมขัง
สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ําและมีลักษณะแผเปนบริเวณกวาง เนื่องจากไมสามารถระบายน้ําไดทัน 

 
ภาพน้ําทวมขัง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 

 
  3) น้ําลนตลิ่ง ท่ีเกิดจากฝนตกตอเนื่องท่ีปริมาณน้ําจํานวนมากไหลลงสูลําน้ําหรือแมน้ํา
มีปริมาณมากจนระบายลงสูลุมน้ําดานลางหรือออกสูปากแมน้ําไมทัน ทําใหเกิดสภาวะน้ําลนตลิ่งเขา
ทวมบานเรือนตามสองฝงจนไดรับความเสียหาย  

 
น้ําลนตลิ่งระบายออกปากแมน้ําไมทัน 
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การชวยเหลือผูประสพอุทกภัย อ.วังชิ้น จ.เพชรบูรณ 

 

 
อุทกภัยทีเ่กิดในจังหวัดสงขลา 

 
 4.1.2 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย 
  - ฝนตกตอเนื่องเปนเวลานานและฝนตกหนัก อาจเนื่องมาจากพายุหมุนเขตรอน
ผานรองมรสุม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน 
  - ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลุมหรือท่ีราบ 
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  - พืชพรรณธรรมชาติถูกทําลาย จึงทําใหไมมีการซึมซับน้ํา เพื่อเก็บกักไวในดิน            
จึงทําใหน้ําไหลผานผิวดินไปอยางรวดเร็ว 
  - น้ําปาไหลหลากจากภูเขาที่เปนตนน้ําลําธาร  เปนลักษณะน้ําทวมฉับพลัน 
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายบริเวณชุมชนในที่ราบเชิงเขา ซึ่งอาจจะเกิดข้ึนไดแมไมมีฝนตกในบริเวณนั้น
แตไดมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ําซึ่งอยูหางไกลออกไป กระแสน้ําจะไหลลงสูท่ีราบอยางรวดเร็วและ
รุนแรง หรืออาจเกิดเนื่องจากการตัดไมทําลายปาตนน้ําลําธาร การใชประโยชนที่ดินผิดหลักการ เชน 
ใชท่ีดินที่สูงบนภูเขาท่ีมีความลาดชันมาทําการเพาะปลูก แตถามีความจําเปนตองทํากสิกรรมหรือ
เพาะปลูกตองปฏิบัติตามหลักวิชาการ คือควรทําเปนขั้นบันไดขวางตามความลาดชันในการเพาะปลูก 
เพื่อชะลอความเร็วของกระแสน้ําและการพังทลายของผิวดิน 
  - น้ําทะเลหนุน ทําใหระดับน้ําในแมน้ําสูงข้ึน การไหลของน้ําในแมน้ําจะชาหรือ
อาจจะหยุดไหล จึงไมสามารถระบายลงสูทะเลได ระดับน้ําจึงสูงข้ึนทวมบริเวณริมฝงแมน้ําได 
  - เขื่อนพัง ทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายอยางมากเปนบริเวณ
กวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง เนื่องจากปริมาณน้ําจํานวนมหาศาลที่กักเก็บไว
ในเขื่อนจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วมาก โอกาสที่จะหลบหนีจึงมีนอย นอกจากจะทราบลวงหนาเทานั้น 
  - ทางระบายน้ําไมดีพอหรืออุดตัน 

  เกณฑการพิจารณาพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของดําเนินการปองกันและบรรเทาอุทกภัย  

1. ปริมาณน้ําฝนราย 1 วัน 
2 วัน และ 3 วัน (มม.) 
  

- > 100 
- 76 –100 
- 61 -75 
- 0-60 

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับสูง 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่ํา 
พื้นที่ไมเสี่ยงอุทกภัย 

2. ความสูง  
(จากระดับน้ําทะเล เมตร)    
 

- 0-100   
- 101-300 
- 305-500 
- > 500  

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับสูง 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับปานกลาง 
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่ํา 
พื้นที่ไมเสี่ยงอุทกภัย 

 

ท่ีมา สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
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 4.1.3 การปองกันและบรรเทาอุทกภัยใหไดผลดี ควรไดมีการแบงเขต และใชวิธีการให
เหมาะสมกันแตละพื้นที่นั้นๆ โดยทั่วไปอาจแบงไดเปน 2 เขต ดังนี้ 
  1) พื้นที่บริเวณลุมน้ําตอนบน (Upstream Wotershed) สวนมากพื้นที่บริเวณนี้ จะเปน
พื้นที่ปาไม มีลักษณะเปนภูเขาสูงชัน การไหลบาของน้ํารุนแรง แนวทางการปองกัน โดยการปลูกตนไม
ยืนตน หรือพืชคลุมดิน ซึ่งเปนปจจัยท่ีชวยเพิ่มอัตราการดูดซึมและการเก็บกักน้ํา 
  2) พื้นที่บริเวณลุมน้ําตอนลาง (Down – stream Wotershed) มักจะเปนที่ราบลุมเปน
แหลงท่ีอยูอาศัยของประชาชนอยางหนาแนน การไหลบาของน้ํา เนื่องมาจากฝนตกหนักผิดปกติจนเกิน
ความสามารถของลุมน้ําจะรับได แนวทางการปองกัน มักจะเนนไปในทางการกอสราง วิศวกรรมเปน
สวนใหญ เชน สรางเขื่อนสําหรับเก็บกักน้ํา การขุดลอกแมน้ํา คลอง ซึ่งเปนการปองกันเฉพาะหนาแตการ
ปองกันอุทกภัยอยางถาวร ควรเนนหนังไปในทางปองกันตนน้ํา ลําธาร และการควบคุมการใชประโยชน
ท่ีดินใหถูกหลัก 
 4.1.4 โคลนถลมหรือแผนดินถลม (Landslides) หมายถึง การถลมตัวของแผนดินจากที่สูงลง
สูท่ีต่ํา มักเกิดบริเวณภูเขาเปนปรากฏการณธรรมชาติของการสึกกรอนชนิดหนึ่ง ท่ีกอใหเกิดความ
เสียหายบริเวณพื้นที่ท่ีเปนเนินสูงหรือภูเขาโดยเฉพาะภูเขาหินแกรนิตท่ีมีความลาดชันสูง โดยเกิดจากการ
ขาดความสมดุลในการทรงตัว ทําใหเกิดการปรับตัวของพ้ืนดินตอแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคลื่อน
ตัวขององคประกอบทางธรณีวิทยา จากที่สูงลงสูท่ีต่ํา มักเกิดในกรณีท่ีมีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขา ทํา
ใหภูเขานั้นตองอุมน้ําไวจนเกิดการอิ่มตัว และเกิดการพังทลายของผิวหนาดินลงมาพรอมกับปริมาณน้ํา
จํานวนดังกลาว โดยปกติจะเกิดในพื้นที่ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก คือ 1) มีความลาดเทในพื้นที่
พอสมควร 2) ดินหรือหินชั้นลางมีการไหลซึมของน้ําชามาก และ 3) ดินชั้นบนไมเกาะกันเพราะอิ่มตัว
ดวยน้ํา สามารถแบงการพังทลายตามลักษณะการเคลื่อนตัวได 3 ชนิดคือ 
  1) แผนดินถลมท่ีเคลื่อนตัวอยางชาๆ เรียกวา Creep  
  2) แผนดินถลมท่ีเคลื่อนตัวอยางรวดเร็ว เรียกวา Slide หรือ Flow 
  3) แผนดินถลมท่ีเคลื่อนตัวอยางฉบับพลัน เรียกวา Fall Rock Fall  
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โคลนถลม ที่ อ.วังชิ้น จ.เพชรบูรณ 

 
 
 4.1.5 พ้ืนที่เสี่ยงภัย และสาเหตุของการเกิดแผนดินถลม  
  แผนดินถลมในประเทศไทย สวนใหญมักเกิดภายหลังฝนตกหนักมากบริเวณภูเขาซึ่ง
เปนตนน้ําลําธารบริเวณตอนบนของประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมี
โอกาสเกิดแผนดินถลมเนื่องมาจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 
ในขณะที่ภาคใตจะเกิดแผนดินถลมในชวงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหวางเดือนพฤศจิกายนถึง
ธันวาคม สาเหตุสําคัญๆ ท่ีจะทําใหเกิดแผนดินถลมคือ 
  1) ฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลาหลายวันบริเวณภูเขา และพื้นดินบริเวณดังกลาว   
อุมน้ําไวจนเกิดการอิ่มตัว และไถลลงมาตามลาดเขานําเอาตะกอนดิน กอนหิน ซากไมลมลงมาดวย 
  2) มีการทําไรเลื่อนลอยบนภูเขาทําใหสภาพดินเปลี่ยนไปเปนดินรวน ประกอบกับ
พื้นที่มีความลาดชันมาก ทําใหเมื่อมีฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลานานทําใหดินบนภูเขาถลม 
  เกณฑการพิจารณาพื้นที่เสี่ยงการเกิดโคลนถลม สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของดําเนินการปองกันและบรรเทาอุทกภัย  
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1. ปริมาณน้ําราย 1 วัน 2 วัน 
และ 3 วัน (มม.) 
  

- > 110  
- 101-110   
- 91-100  
- 0-90 

แผนดินถลมวิกฤต 
แผนดินถลมปานกลาง 
แผนดินถลมเล็กนอย 
ไมเกิดแผนดินถลม 

2. ความลาดชัน   - > 30%  
- 16-30%   
- 6-15%  
- 0-5% 

แผนดินถลมวิกฤต 
แผนดินถลมปานกลาง 
แผนดินถลมเล็กนอย 
ไมเกิดแผนดินถลม 

3. ขอมูลทางธรณีวิทยา  - หินแกรนิต/หนิอัคนีเนื้อหยาบ 
- หินแปรของหินอัคนี/หินช้ัน 
- หินช้ัน/หินอัคนีเนื้อละเอียด 
- ตะกอนน้ําพัดพา 

แผนดินถลมวิกฤต 
แผนดินถลมปานกลาง 
แผนดินถลมเล็กนอย 
ไมเกิดแผนดินถลม 

4. พืชปกคลุมดิน - พืชไร 
- พืชสวนและไมยืนตน 
- ปาไม (บนเขา)  
- ขาว 

แผนดินถลมวิกฤต 
แผนดินถลมปานกลาง 
แผนดินถลมเล็กนอย 
ไมเกิดแผนดินถลม 

 

ท่ีมา สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
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โคลนถลมอาคารเรียน อ.วังชิ้น จ.เพชรบูรณ 

 
การชวยเหลือประชาชนจากโคลนถลม อ.วังชิ้น จ.เพชรบูรณ 
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4.2   อันตรายที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถลม 
 อุทกภัยเกิดข้ึน โดยสาเหตุหลายประการดังไดกลาวมาแลว ในบางกรณีก็สามารถทราบ
เหตุการณลวงหนาไดเปนเวลานานพอที่จะหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปองกันอันตรายได เชน น้ําทวมจากพายุ
ไตฝุนและพายุโซนรอน ปจจุบัน อุตุนิยมวิทยาสามารถแจงใหทราบลวงหนาไดไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง 
กอนท่ีพายุจะมาถึง ฉะนั้น สัญญาณเตือนภัยจึงมีความจําเปนมากที่ตองแจงใหประชาชนทราบถึงอันตราย
ท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อจะไดหาทางปองกันหรือลดภัยพิบัตินั้นไดทันทวงที 
 ถาการเตรียมรับสถานการณเปนไปอยางมีระเบียบและมีสมรรถภาพแลว อันตรายและความ
สูญเสียจะลดลงไปอยางมากมายทั้งชีวิตและทรัพยสิน จากอดีตท่ีผานมา อุทกภัยท่ีทําใหเกิดความเสียหาย
อยางมากเนื่องจาก 
 - ประชาชนในเขตอันตรายไมไดรับทราบการแจงเตือนอันตรายโดยทั่วถึงหรือลาชาไมทัน
ตอเหตุการณ 
 - เมื่อประชาชนไดรับทราบการแจงเตือนอันตรายแลว ไมมีพาหนะในการขนยายและ
ไมทราบวาพื้นที่ปลอดภัยอยูท่ีใด 
 ฉะนั้น การเตรียมการเพื่อปองกันและบรรเทาปญหาจากอุทกภัยใหไดผลและมีประสิทธิภาพ 
จึงตองวางแผนและวิธีการที่ไดเตรียมและซอมไวเปนอยางดี มีการออกประกาศคําเตือนอุทกภัยให
ประชาชนทราบลวงหนาทางหอกระจายขาว เสียงตามสายหรือสื่ออื่นๆ เพื่อใหมีระยะเวลาพอที่จะเตรียม
รับสถานการณไดทัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย เชน ท่ีราบเชิงเขา ท่ีลุมริมแมน้ํา  
 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย 
 1. น้ําทวมอาคารบานเรือน สิ่งกอสราง บานเรือนหรืออาคารส่ิงกอสรางที่ไมแข็งแรงจะถูก
กระแสน้ําท่ีไหลเชี่ยวพังทลายลง หรือถูกคลื่นซัดลงไปทะเลไปได คนและสัตวเลี้ยงอาจไดรับอันตรายถึง
ชีวิตจากการจมน้ําตาย 
 2. เสนทางคมนาคมการขนสง อาจจะถูกตัดเปนชวงๆ โดยความแรงของกระแสน้ํา ถนน 
และสะพานอาจจะถูกกระแสน้ําพัดใหพังทลายได  
 3. สิ่งสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปโภคจะไดรับความเสียหาย เชน โทรศัพท โทรเลข 
ไฟฟา และประปา ฯลฯ 
 4. พื้นที่การเกษตรและการปศุสัตวจะไดรับความความเสียหาย เชน พืชผล ไรนา สัตวเลี้ยง 
อาจถูกน้ําทวมตายได สําหรับความเสียหายทางออมจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยทั่วไป เกิดโรคระบาด 
สุขภาพจิตเสื่อม และสูญเสียความปลอดภัย เปนตน 
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 5. ความเสียหายทางดานสุขภาพอนามัยของประชาชน ขณะเกิดอุทกภัยขาดน้ําสะอาดใน
การอุปโภคบริโภค ทําใหเกิดโรคระบาด เชน โรคน้ํากัดเทา โรคอหิวาตกโรค รวมท้ังโรคเครียด มีความ
วิตกกังวลสูงโรคประสาทตามมา 
 6. ความเสียหายที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ ฝนตกที่หนัก น้ําท่ีทวมทนขึ้นมาบนแผนดิน 
และกระแสน้ําท่ีไหลเชี่ยวทําใหเกิดแผนดินถลม (landslides) ได นอกจากนั้นผิวหนาดินที่อุดมสมบูรณจะ
ถูกน้ําพัดพาลงสูท่ีต่ํา ทําใหดินขาดปุยธรรมชาติ และแหลงน้ําเกิดการตื้นเขิน เปนอุปสรรคในการเดินเรือ 
 

 
อุทกภัย เสนทางคมนาคมถูกตัดขาดเปนชวงๆ 

 

 
สาธารณูปโภคไดรับความเสียหาย 
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 การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 
 - ทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะในฤดูฝน มีจุดใดหรือพื้นที่บริเวณใด ท่ีมัก
ประสบปญหาน้ําทวมหรืออุทกภัยเปนประจํา 
 - ศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน รวมท้ังหาแนวทางแกไขปญหา เชน อาจ
ทําการขุดลอก หรือสรางระบบระบายน้ํา 
 - ศึกษาและวางแผนการใชท่ีดินที่ไมขัดกั้นระบบระบายน้ําตามธรรมชาติของพื้นที่  
 ผลกระทบที่เกิดจากโคลนถลม 
 ความรุนแรงของแผนดินถลมเกิดจากหลายองคประกอบ เชน ปริมาณฝนที่ตกบนภูเขาและ
ลักษณะทางธรณีวิทยาของภูเขา ความรุนแรงจะมีมากถาหากทุกองคประกอบที่กลาวมาแลวเกิดข้ึน
พรอมๆ กัน ท้ังนี้ กอนจะเกิดเหตุการณแผนดินถลม ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัยควรสังเกต
เหตุการณรอบๆ ตัว เพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณ เชน  
 - น้ําในลําหวยขุนมากหรือมีสีแดงขุน แสดงวามีการไหลของตะกอนจากลาดเขาลงแหลงน้ํา  
 - หากมีฝนตกติดตอกันเปนเวลานานๆ และมีเสียงดังเหมือนตอนมีน้ําปามา ตนไมลมหรือ
มีเสียงกอนหินกลิ้งดังครืนๆ แสดงวาดินจะถลมลงมา ผลกระทบที่เกิดจากแผนดินถลมมีดังนี้ 
 1. บานเรือนพังทลายจากการทับถมของเศษดิน หิน ทราย ท่ีไหลมากับน้ํา 
 2. ผูคน และสัตวเลี้ยงไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก  
 3. พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  
 4. เสนทางคมนาคมถูกทําลายเสียหาย 
 5. เสนทางเดินของน้ําถูกทับถมและเปลี่ยนไป 
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โคลนถลม วันที่ 11 ส.ค. 2544 

 
อุทกภัยที่ภาคเหนือ 
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4.3   ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถลม  
 เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถลมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว  
 4.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดอุทกภัยและโคลนถลม 
  เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหาอุปสรรคไว
ลวงหนากอนที่อุทกภัยและโคลนถลมจะเกิดข้ึน  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุ 
โทรทัศน การแจงเตือนภัยจากหอกระจายขาวของชุมชนและเชื่อฟงคําเตือนอยางเครงครัด 
   1.2) เคลื่อนยายคน สัตวเลี้ยง พาหนะและสิ่งของตางๆ ไปอยูในที่สูง ซึ่งเปนที่
พนระดับน้ําท่ีเคยทวมมากอน 
   1.3) รีบอพยพจากบานที่อยูริมแมน้ําและชายทะเลไปอยูในที่สูงหรือท่ีปลอดภัย 
   1.4) ยกพื้นใหสูงเพื่อหนีน้ํา หรือทําคันดินหรือกําแพงกั้นน้ํารอบบริเวณ (ring 
dikes) 
   1.5) พาหนะรถยนตหรือเครื่องใชตองยกใหสูงพนน้ํา 
   1.6) เตรียมกระสอบใสดินหรือทรายไว เพื่อเสริมคันดินกั้นน้ําใหสูงข้ึนหรือไว
อุดรองน้ําได 
   1.7) เตรียม แพไวใชเปนพาหนะเมื่อน้ําทวมเปนเวลานาน เพื่อชวยอพยพและ
ชวยชีวิตไดเมื่อเกิดอุทกภัยรายแรง 
   1.8) เตรียมสํารองอาหารไวใหพอจะมีอาหารรับประทานเมื่อน้ําทวมเปนเวลา
หลายวัน 
   1.9) เตรียมน้ําสะอาดไวดื่มและใชอุปโภค 
   1.10) เตรียมเครื่องเวชภัณฑสําหรับบรรเทาในเบื้องตน 
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เสริมคันกั้นน้ําดวยกระสอบทราย 
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  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะขึ้น มีหนาท่ี
วางแผนวางระเบียบวิธีการในการผจญภัยธรรมชาติ คณะกรรมการนี้ประกอบดวยบุคคลในหนวยงาน
ตางๆ ไดแก ฝายปกครอง ฝายชาง ฝายโยธา เจาหนาท่ีหนวยคุมภัยหรือปองกันสาธารณภัย หนวยดับเพลิง 
ฝายสาธารณสุข ฝายประชาสงเคราะห สภากาชาด มูลนิธิสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติ คณะกรรมการ
ชุดนี้มีการประสานงานจัดแบงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ซักซอมและปรับปรุงวิธีดําเนินการใหมี
สมรรถภาพยิ่งข้ึนอยูเสมอ 
    2.2) ทบทวนและปรับปรุงแผนปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีใหเปนปจจุบัน 
ตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมแผนอยางสม่ําเสมอ 
   2.3) สํารวจ รวบรวมขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน รวมท้ังสํารวจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ 
   2.4) วางแผนการใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดผังเมืองเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของตัวเมืองไมใหกีดขวางทางไหลของน้ํา ตลอดจนวางแผนในการสรางทํานบ เหมือง ฝาย
เพื่อกั้นทางเดินของน้ําและออกแบบสิ่งกอสรางตางๆ ใหมีความสูงเหนือระดับน้ําท่ีเคยทวม  
   2.5) ประเมินการเสี่ยงภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในพื้นที่วาจะเกิดเหตุการณข้ึนในพื้นที่ใด 
เวลาใด  
   2.6) จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและระบบรายงานขาวพยากรณอากาศ โดย
หอกระจายขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รายงานขอมูลท่ีจําเปนใหประชาชนทราบ  
   2.7) ติดตั้งระบบอุปกรณเตือนภัย เครื่องวัดปริมาณน้ําฝนในพื้นที่เสี่ยงภัย พรอม
ท้ังจัดตั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัยเปนผูบันทึกขอมูลน้ําฝนและเฝาระวังภัยในชวงวิกฤตตลอดเวลา 
   2.8) จัดเตรียมกําลังเจาหนาท่ี เครื่องนุงหม เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ        
ท่ีจําเปน และวัสดุอุปกรณตางๆ ใหพรอม อาทิ ถุงทราย เครื่องมือชาง เรือทองแบน รถยนตบรรทุก   
เครื่องสูบน้ํา  
   2.9) ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัยใหประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมรับสถานการณ 
   2.10) กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ใหชัดเจน ไม
ซ้ําซอน สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณในพื้นที่รับผิดชอบ 
   2.11) การจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาอุทกภัย และโคลนถลมเฉพาะกิจ 
และแผนปองกันในระยะยาว รวมท้ังดําเนินการฝกซอมแผนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
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 4.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัยและโคลนถลม   
  เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉินโดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือ
เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของอุทกภัยและ
โคลนถลมท่ีเกิดข้ึน  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) ตัดสะพานไฟและปดแกสหุงตมใหเรียบรอย 
   1.2) อยูในอาคารที่แข็งแรงหรืออยูในที่สูงพนระดับน้ําท่ีเคยทวมมากอน 
   1.3) ไมควรขับขี่ยานพาหนะฝาไปในขณะเกิดน้ําหลากหรือขณะเกิดน้ําทวม 
   1.4) ติดตามเหตุการณและคําเตือนเกี ่ยวกับลักษณะอากาศจากทางราชการ
อยางใกลชิด 
   1.5) เตรียมพรอมท่ีจะอพยพไปในที่ปลอดภัย  
  2) การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1) รายงานเหตุการณน้ําทวมใหอําเภอและจังหวัดทราบ 
   2.2) แจงเตือนภัยใหประชาชนที่จะไดรับผลกระทบ อพยพหรือขนยายทรัพยสิน
ไปไวท่ีปลอดภัยและประสานงานอําเภอ หนวยงานที่กําหนดไวตามแผนปองกันฯ ไดปฏิบัติหนาท่ีตาม
แผนทันที 
   2.3) จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ตามแผน ท่ีกําหนดไว ไดแก 
    - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีชุดเผชิญเหตุ เขาไปชวยขนยายคน
ใหปลอดภัยเปนอันดับแรก ทรัพยสินเปนอันดับรอง  
    -  การชวยเหลือกับประสานอําเภอ ดานเครื่องอุปโภคบริโภค น้ําดื่ม ท่ี
จําเปนตอการดํารงชีพโดยเรงดวน  
    -  ระดมสรรพกําลังดานบุคลากร ยานพาหนะ เรือทองแบน จากหนวยงาน
ท้ังภาคราชการและภาคเอกชน 
   2.4) อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ดูแลที่พักชั่วคราว อาหาร น้ํา
อุปโภคบริโภค เครื่องนุงหมและอื่นๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมกับสถานการณและเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังจัดระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่อพยพ 
   2.5) จัดหนวยบรรเทาทุกขการรักษาพยาบาล รวมท้ังจัดหาเวชภัณฑยารักษาโรค
ท่ีจําเปน เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยผูประสบภัย 
   2.6) รายงานสถานการณความเสียหายใหอําเภอหรือจังหวัดทราบตามแตกรณี 
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 4.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอุทกภัยและโคลนถลม  
 

 
การชวยเหลืออทุกภัย จ.ประจวบคีรีขันธ 

    
 เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัยและโคลนถลม ใหกลับคืนสูสภาพคงเดิม
ในชวงกอนเหตุการณ เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ  
  1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
   1.1) ใหการสงเคราะหผูประสบภัย ดานที่พักอาศัย น้ําอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
   1.2) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของผูประสบอุทกภัยและ
โคลนถลม      
   1.3) ทําความสะอาดโคลนตม รื้อสิ่งปรักหักพัง ซอมแซมบานเรือน ท่ีพักอาศัย 
อาคาร โรงเรียนและสิ่งชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติ 
   1.4) ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค ใหกลับคืนสู
สภาพปกติโดยเร็วท่ีสุด  
   1.5) สรางที่พักชั่วคราวสําหรับผูประสบภัย 
   1.6) ทําความสะอาด ทําลายซากสัตวท่ีลมตาย พรอมท้ังจัดการเก็บฝงเพื่อปองกัน
โรคระบาด 
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   1.7) ประสานงานกับอําเภอและ/หรือจังหวัด (ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด) เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัด เพื่อใหสํารวจและใหการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
   1.8) ประสานงานการควบคุมราคาสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค 
  2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
   2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตราย
ในระยะแรก 
   2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการให
ความชวยเหลือของทางราชการตอผูประสบภัยอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน  
 
 

 
 

การชวยเหลืออทุกภัยโดยเรือยางของสวนราชการ 
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มาตรฐานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ท่ีเกิดจากแผนดนิไหวและอาคารถลม 
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บทที่  5 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
 
5.1   ความหมายและสาเหตุของการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
 5.1.1 แผนดินไหว (Earthquake) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดิน เปนปรากฏการณ
ธรรมชาติ มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวอยางฉับพลันของเปลือกโลก เนื่องจากพลังงานความรอนภายใน
โลกทําใหเกิดแรงเครียด แรงเครียดท่ีสะสมอยูในโลกทําใหเกิดการแตกหักของหินสวนใหญแผนดินไหว
มักเกิดตรงบริเวณขอบของแผนเปลือกโลก การเคลื่อนตัวดังกลาวเกิดข้ึนเนื่องจากชั้นหินหลอมละลายที่
อยูภายใตเปลือกโลกไดรับพลังงานความรอนจากแกนโลกและลอยตัวผลักดันเปลือกโลกตอนบน
ตลอดเวลา ทําใหเปลือกโลกแตละช้ินมีการเคลื่อนที่ในทิศทางตางๆ กัน (tectonic Quakes) พรอมกับ
สะสมพลังงานไวภายในและหากพลังงานที่สะสมในเปลือกโลกถูกสงผานไปยังบริเวณรอยราวของหิน
ใตพื้นโลกหรือทําใหเกิดการแตกหักของหินใตพื้นโลก ซึ่งเรียกวา “รอยเลื่อน” เมื่อระนาบรอยราวท่ี
ประกบกันอยูไดรับแรงอัดมากๆ ก็จะทําใหรอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอยางฉับพลันเกิดเปนแผนดินไหว 
(Volcanic Quake) เชนเดียวกัน หากรอยเลื่อนผานหรืออยูใกลกับประเทศใดประเทศนั้นก็จะมีความเสี่ยง
ภัยแผนดินไหวสูง 
 

      
 

 แผนดินไหวทําใหพ้ืนดินแยก แผนดินไหวประเทศอินเดีย 
  เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 
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อาคารถลมหลังเกิดแผนดินไหว 

 
อาคารที่มีโครงสรางไมแข็งแรงเมื่อเกิดแผนดนิไหวจะเกิดอาคารถลม 
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 5.1.2 ขนาดและความรุนแรงของแผนดินไหว 
  ขนาดของแผนดินไหว (Magnitude) คือปริมาณพลังงานซึ่งปลอยออกมาจากศูนยกลาง
แผนดินไหว โดยตรวจวัดคาความสูงของคลื่นแผนดินไหวที่ตรวจวัดโดยเครื่องมือตรวจแผนดินไหว แลว
นํามาคํานวณหาขนาดมีหนวยเปน “ริคเตอร” 
 

ขนาด (ริคเตอร) การสังเกต 
1-2.9 เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนเริม่มีความรูสึกถงึการสั่นไหว   

เวียนศรีษะ 
3-3.9 เกิดการสั่นไหวเล็กนอย ผูคนที่อยูในอาคารรูสกึเหมือนรถไฟ

วิ่งผาน 
4-4.9 เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผูคนที่อาศัยอยูภายในและภายนอก

อาคารรูสึกถึงการสั่นสะเทือน วัตถุหอยแขวนแกวงไกว 
5-5.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงเปนบริเวณกวาง เครื่องเรือนและวัตถุมี

การเคลื่อนที่ 
6-6.9 เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย 

7.0 ข้ึนไป เกิดการสั่นไหวรายแรง อาคาร สิ่งกอสรางมีความเสียหายอยาง
มาก แผนดินแยก วัตถุท่ีอยูบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น 

 
  ความรุนแรงแผนดินไหว (Intensity) วัดโดยใชความรูสึกจากการสั่นสะเทือน การ
สํารวจความเสียหายซ่ึงปรากฏในแตละแหงโดยเทียบจากมาตราวัดอันดับความสะเทือน เรียกวา “มาตร
เมอรเคลลี”  
 

อันดับที่ ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ 
I เปนอันดับที่ออนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ 
II พอรูสึกไดสําหรับผูท่ีอยูนิ่งๆ ในอาคารสูง 
II พอรูสึกไดสําหรับผูอยูในบาน แตคนสวนใหญยังไมรูสึก 
IV ผูอยูในบานรูสึกวาของในบานสั่นไหว 
V รูสึกเกือบทุกคน ของในบานเริ่มแกวงไกว 
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VI รูสึกไดทุกคน ของหนักในบานเริ่มเคลื่อนไหว 
VII ทุกคนตางตกใจ สิ่งกอสรางเริ่มปรากฏความเสียหาย 
VIII เสียหายคอนขางมากในอาคารธรรมดา 
IX สิ่งกอสรางที่ออกแบบไวอยางดีเสียหายมาก 
X อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ 
XI อาคารสิ่งกอสรางพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเปน

คลื่นบนพื้นดินออน 
XII ทําลายหมดทุกอยาง มองเห็นเปนคลื่นแผนดิน 

 
 5.1.3 พ้ืนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในประเทศไทย 
  สําหรับในประเทศไทยการเกิดแผนดินไหว สวนใหญเกิดข้ึนจาก 
  1. เกิดแผนดินไหวขนาดใหญท่ีมีแหลงกําเนิดจากภายนอกประเทศ สงแรงสั่นสะเทือน
มายังประเทศไทย โดยมีแหลงกําเนิดจากตอนใตของประเทศจีน พมา ลาว ทะเลอันดามัน ตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา ซึ่งจะทําใหเกิดแรงสั่นไหวในบริเวณภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และกรุงเทพมหานคร 
  2. แผนดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยูบริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันตกของประเทศ เชน รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนแพร รอยเลื่อนเถิน รอย
เลื่อนเมยอุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดียสามองค รอยเลื่อนคลองมะรุย เปนตน  
   บริเวณพื้นที่ของประเทศไทยที่มีความเสี่ยงภัยจากแผนดินไหว คือ บริเวณภาคเหนือ 
และตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนพื้นที่ท่ีมีแผนดินไหวขนาดกลาง (ประมาณ 5-5.9 ริคเตอร) 
เกิดข้ึนบอยครั้ง และเปนพื้นที่ท่ีเชื่อวามีโอกาสเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ (ประมาณ 6-7.5 ริคเตอร) ซึ่งมี
ศักยภาพสูงในการทําลายอาคารบานเรือน พื้นที่อีกแหงท่ีมีความเสี่ยง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ซึ่งตั้งอยูหางจากบริเวณแหลงกําเนิดแผนดินไหวแตอาจไดรับผลกระทบมาจากแผนดินไหวขนาดใหญ
ในระยะไกล เชน พมา จังหวัดกาญจนบุรี หรือทะเลอันดามัน เปนตน เนื่องจากกรุงเทพฯและปริมณฑล
เปนพื้นที่ท่ีสภาพดินออนสามารถขยายการสั่นสะเทือนของพื้นดินไดถึงประมาณ 3-4 เทาของระดับปกติ 
อาจสงผลใหอาคารสูงท่ีมีความถี่ธรรมชาติใกลเคียงกับจังหวัดท่ีเกิดการโยกไหวตัวรุนแรง จนอาจถึงข้ัน
เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได 
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   ขอมูลแผนดินไหวในอดีตของประเทศไทย 
   สําหรับในปจจุบันแผนดินไหวในประเทศไทยเกิดข้ึนปละประมาณ 6-8 ครั้ง โดย
เปนแผนดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีตําแหนงศูนยกลางทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนดินไหว
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยซึ่งทําความเสียหายกับสิ่งกอสรางอยางชัดเจนไดแก แผนดินไหวที่เกิดบริเวณ
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2537 ขนาด 5.1 ริคเตอร ทําความเสียหายใหกับ
โรงพยาบาลอําเภอพาน โรงเรียน และวัดตางๆ นับสิบแหง บริเวณใกลศูนยกลาง บางอาคารถึงข้ันไม
สามารถใชการได 
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ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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  เขต 0 ความรุนแรงนอยกวา III เมอรคัลลี่ ตรวจวัดไดดวยเครื่องมือเทานั้น (ไมมี
ความเสี่ยง ไมจําเปนตองออกแบบอาคารรับแรงแผนดินไหว) 
  เขต 1 ความรุนแรง III-IV เมอรคัลลี่ ผูอยูบนอาคารสูงรูสึกวามีแผนดินไหว       
(มีความเสี่ยงนอยแตอาจมีความเสียหายบาง) 
  เขต 2 ก ความรุนแรง V-VII เมอรคัลลี่ ทุกคนตกใจ สิ่งกอสรางออกแบบไมดี 
ปรากฏความเสียหาย (มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับนอยถึงปานกลาง) 
  เขต 2 ข ความรุนแรง VII-VIII เมอรคัลลี่ สิ่งกอสรางออกแบบดีเสียหายเล็กนอย       
(มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับปานกลาง) 

5.2   อันตรายที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
 แผนดินไหวที่เกิดข้ึนบนโลกในแตละครั้ง หากมีขนาดตั้งแต 6 ริคเตอรข้ึนไป อาจทํา
ความเสียหายใหแกทรัพยสิน อาคารบานเรือน สิ่งกอสราง พืชพันธุไม รวมถึงมนุษยได ท้ังนี้ ภัยท่ีเกิดจาก
แผนดินไหวสามารถแบงออกไดดังนี้ 
 1. ภัยจากการสั่นไหวของพื้นดิน กอใหเกิดการปรับตัวของดินที่ตางกัน การพังทลาย
ของดินและโคลน และการที่ดินมีสภาพกลายเปนของเหลวอาจเกิดอาคารถลมได 
 2. ภัยจากการยกตัวของพื้นดินบริเวณรอยเลื่อน  
 3. ภัยท่ีเกิดจากคลื่นใตน้ําท่ีเรียกวา “Tsunami” คลื่นนี้เกิดข้ึนจากแผนดินไหวขนาด
ใหญในทะเลและมหาสมุทร ทําใหเกิดคลื่นทะเลซัดฝง  
 4. ภัยจากอัคคีภัยหลังการเกิดแผนดินไหว  

 
ความเสียหายจากแผนดินไหว ขนาด 7.9 ริคเตอร ประเทศอินเดีย 
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แผนดินไหว ขนาด 8.1 ริคเตอร ทําใหอาคารถลม 
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5.3 ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากแผนดินไหวและ
อาคารถลม  

 เพื่อใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากแผนดินไหวและอาคารถลมได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว  
 5.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
  เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบความเสียหายหรือแกไขปญหา
อุปสรรคไวลวงหนากอนที่แผนดินไหวและอาคารถลมจะเกิดข้ึน  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) การติดตามขอมูลขาวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุ 
โทรทัศน การแจงเตือนภัยจากหอกระจายขาวของชุมชนและเชื่อฟงคําเตือนอยางเครงครัด 
   1.2) ตรวจสภาพความปลอดภัยของบานและเครื่องใชภายในบาน ทําการยึด
อุปกรณท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย เชน ตูและชั้นหนังสือยึดติดกับฝาบานหรือเสา ไมวางของหนักบนที่สูง 
   1.3) สอนสมาชิกในครอบครัวใหรูจักตัดไฟ ปดวาลวน้ําและแกส  
   1.4) จัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาล ยารักษาโรค 
   1.5) สํารองเสบียงอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณตางๆ 
อาทิ ไฟฉาย เครื่องมือชาง อุปกรณดับเพลิง เพื่อเตรียมรับแผนดินไหวและอาคารถลมท่ีจะเกิดข้ึน 
   1.6) ซักซอมความพรอมของสมาชิกในครอบครัว โดยกําหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดแผนดินไหวและกําหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพื่อการอพยพ
เคลื่อนยายไปอยูท่ีปลอดภัย 
  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อเกิดแผนดินไหวหรืออาคารถลม 
   2.1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดเตรียมเจาหนาท่ีรวมท้ังฝกซอมการ
ชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดแผนดินไหวหรืออาคารถลมอันเนื่องมาจากแผนดินไหว 
   2.2) สํารวจ พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน รวมท้ังสํารวจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   2.3) สนับสนุนใหมีการตรวจสภาพของอาคารสาธารณะ โรงเรียน โรงพยาบาล 
หากไมแข็งแรงใหประสานแจงผูรับผิดชอบเพื่อใหมีการเสริมความแข็งแรง รวมท้ังควบคุมการกอสราง
อาคารใหสามารถตานทานแรงแผนดินไหว 
   2.4) จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและระบบรายงานขาวพยากรณอากาศ โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของและใหมีการรายงานขอมูลท่ีจําเปน พรอมท้ังจัดตั้งอาสาสมัครแจงเตือนภัย 
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   2.5) จัดเตรียมบุคคลากร เครื่องนุงหม เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑท่ีจําเปน 
และวัสดุอุปกรณตางๆ อาทิ อุปกรณดับเพลิง เครื่องมือชาง เครื่องมือชวยชีวิต จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อ
เตรียมการอพยพประชาชนผูประสบภัยและขนสงสิ่งของตางๆ ท่ีจําเปน 
   2.6) ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูในการปองกันภัยใหประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมรับสถานการณ 
   2.7) การจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาแผนดินไหว และอาคารถลมเฉพาะ
กิจ และแผนปองกันในระยะยาว รวมท้ังดําเนินการฝกซอมแผนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยกําหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ตามแผนปองกันภัยฯใหชัดเจน ไมซ้ําซอน สามารถปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณในพื้นที่รับผิดชอบ 
 5.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม   
  เปนการดําเนินการในสถานการณฉุกเฉิน โดยการระดมทรัพยากรตางๆ เขาชวยเหลือ
เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสินและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย ตลอดจนลดความรุนแรงของแผนดินไหวและ
อาคารถลมท่ีเกิดข้ึน  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) ไมตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยางสงบ อยูในที่แข็งแรงปลอดภัย ถาอยูใน
บานใหยืนหรือหมอบอยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรงที่สามารถรับน้ําหนักไดมาก หรืออยูใต
โตะ เตียง ท่ีแข็งแรง เพื่อปองกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังรวงหลนลงมา อยูใหหางจากประตู หนาตาง 
สายไฟ อุปกรณไฟฟา และสิ่งหอยแขวน 
   1.2) ตัดสะพานไฟ ปดวาลวน้ํา และแกสหุงตมใหเรียบรอย 
   1.3) หากอยูในอาคารที่แข็งแรง พยายามควบคุมสติ ระวังสิ่งของที่อยูสูงตกใส 
และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว ไมใชลิฟท หนีใหหางจากสิ่งท่ีจะลมทับ เชน เสาไฟฟา กําแพง ไปอยูท่ีโลงแจง  
   1.4) หากอยูในรถ ใหหยุดรถจนกวาความสั่นสะเทือนจะหยุด 
   1.5) หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝงใหมากที่สุดเพราะอาจเกิดคลื่นสึนามิ 
(Tsunami) 
   1.6) อยาใชเทียน ไมขีดไฟหรือสิ่งท่ีจะทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะ
อาจมีแกสรั่วอยู     
   1.7) ติดตามเหตุการณและคําเตือนของทางราชการอยางใกลชิดและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด ไมตื่นตกใจ 
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   1.8) เตรียมความพรอมท่ีจะอพยพไปในที่ปลอดภัย  
  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขณะเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
   2.1) รายงานสถานการณตออําเภอ/จังหวัดตามแตกรณี 
   2.2) จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ ท่ีเกิดภัย 
และเปนศูนยกลางในการประสานการชวยเหลือผูประสบภัย 
   2.3) จัดกําลังเจาหนาท่ีเขาบรรเทาภัยและกูภัยในบริเวณที่ไดรับความเสียหาย 
โดยเฉพาะในอาคารตางๆ 
   2.4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณ
อาคารที่ถลม  
   2.5) ดําเนินการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัยรวมท้ังเคลื่อนยายทรัพยสินของ
ประชาชนไปไวในพื้นที่ปลอดภัย  
   2.6) ประกาศแนะนํา แจงเตือนประชาชนเกี่ยวกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
   2.7) รวบรวมรายงานขอมูลความเสียหาย 
 5.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม  
  เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม ใหกลับคืนสู
สภาพคงเดิมในชวงกอนเหตุการณ เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจของผูประสบภัย  
  1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
   1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของผูประสบภัย  
   1.2) สรางที่พักชั่วคราวสําหรับผูประสบภัย อันเนื่องมาจากแผนดินไหว 
   1.3) ใหการสงเคราะหผูประสบภัย ดานที่พักอาศัย น้ําอุปโภคบริโภค เครื่องนุงหม 
เพื่อบรรเทาความเดือดรอน 
   1.4) ทําความสะอาด รื้อสิ่งปรักหักพัง ท่ีพักอาศัย อาคาร โรงเรียนและสิ่งชํารุด
เสียหายใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว        
   1.5) หากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเพียงพอ ใหประสาน
ขอรับการชวยเหลือผูประสบแผนดินไหว ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546   
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  2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
   2.1) จัดใหมีบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ผูปวย เพื่อรักษาชีวิตผูไดรับอันตราย
ในระยะแรก  
  2.2) จัดการประชาสัมพันธ เพื่อฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการให
ความชวยเหลือของทางราชการตอผูประสบภยัอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน 
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บทที่  6 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่เกิดจากภยัแลง 
 
6.1   ความหมายและสาเหตุของการเกิดภัยแลง 
 ภัยแลง (Drought) หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนเวลานาน
จนกอใหเกิดความแหงแลงและสงผลกระทบตอชุมชน ฝนตกนอยกวาปกติหรือฝนทิ้งช วง เปนระยะเวลา
นานกวาปกติและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวาง ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช  
 ฝนแลง หมายถึง สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนเลย มีสาเหตุจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผาน
ประเทศไทยนอย รองความกดอากาศต่ํามีกําลังออน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังออน เกิดสภาวะฝน
ท้ิงชวงเปนเวลานาน  
 ฝนทิ้งชวง หมายถึง ชวงท่ีมีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดตอกันเกิน 15 วัน 
ในชวงฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม (จะใชเฉพาะในฤดูฝนเทานั้น) 

สาเหตุของการเกิดภัยแลง  
 การเกิดภัยแลงจะมีปจจัยท่ีเปนองคประกอบหลายอยาง เชน ระบบการหมุนเวียนของ
บรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงสวนผสมของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางบรรยากาศ 
กับน้ําทะเล หรือมหาสมุทร ดังนั้นการเกิดภัยแลงจึงมิใชเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอยางเดียว ซึ่ง
พอจะประมวลสาเหตุของการเกิดภัยแลงได ดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 3. การตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมอันเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของภูมิอากาศ เชน ฝน อุณหภูมิและความชื้น 
 4. ความผิดปกติ เนื่องจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนที่ผานประเทศไทยนอยกวาปกติ เกิดฝนแลง 
 5. การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล 
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 ภัยแลงในประเทศไทย สวนใหญจะเกิดจากขาดฝนแลง หรือฝนทิ้งชวง โดยจะเกิดข้ึนใน 2 
ชวง ไดแก  
 ชวงท่ี 1 ชวงฤดูหนาวตอเนื่องถึงฤดูรอน ซึ่งเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเปนตนไป 
บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก) จะมีปริมาณฝน
ลดลงเปนลําดับ จนกระทั่งเขาสูฤดูฝนในชวงกลางเดือนพฤษภาคมของ ปถัดไป ซึ่งภัยแลงลักษณะนี้จะ
เกิดข้ึนเปนประจําทุกป 
 ชวงท่ี 2 ชวงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งชวง
เกิดข้ึน ภัยแลงลักษณะนี้จะเกิดข้ึนเฉพาะทองถิ่นหรือบางบริเวณ บางครั้งอาจครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณ
กวางเกือบทั่วประเทศ 
 ภัยแลงในประเทศไทยสวนใหญมีผลกระทบตอการเกษตรกรรม โดยเปนภัยแลงท่ีเกิดจากขาด
ฝนหรือฝนแลง ในชวงฤดูฝน และเกิดฝนทิ้งชวงเดือนมิถุนายนตอเนื่องเดือนกรกฎาคม พื้นที่ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลงมาก ไดแกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเปนบริเวณที่อิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขาไปไมถึง และถาปใดไมมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานในแนว ดังกลาว
แลวจะกอใหเกิดภัยแลงรุนแรงมาก  
 ท้ังนี้ สามารถแบงตามความรุนแรงได 3 สภาวะ คือ 
 1. สภาวะความแหงแลงอยางเบา เปนสภาวะความแหงแลงของอากาศที่มีฝนตกเฉลี่ยไมถึง
วันละ 1 มม. เปนระยะเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 15 วัน ในฤดูฝน 
 2. สภาวะความแหงแลงปานกลาง เปนสภาวะความแหงแลงของอากาศที่มีฝนตกเฉลี่ยไม
เกินวันละ 0.25 มม. เปนระยะเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวา 29 วัน ในฤดูฝน 
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 3. สภาวะความแหงแลงรุนแรง เปนสภาวะความแหงแลงของอากาศที่ไมมีฝนตกเลย
ตอเนื่องกันไมนอยกวา 15 วัน ในฤดูฝนหรืออาจจะมีตกบางแตไมมีวันใดเลยแมแตวันเดียวท่ีฝนตกถึง 
0.25 มม. และถารุนแรงมากอาจจะไมมีฝนตกนานนับเปนเดือนๆ 

 
 

6.2   พื้นที่เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากภัยแลง 
 พื้นที่ของประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงมาก ไดแก บริเวณภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเพราะเปนบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
เขาไปไมถึง หากปใดไมมีพายุเคลื่อนที่ผานเลยก็จะกอใหเกิดความแหงแลงรุนแรง เนื่องมาจากฝนทิ้งชวง
ยาวนาน นอกจากพื้นที่ดังกลาวแลว ยังมีพื้นที่อื่นๆ ท่ีมักจะประสบปญหาภัยแลงเปนประจําอีกดังตาราง  

ใต เดือน/ภาค เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก 
ฝงตะวันออก ฝงตะวันตก 

ม.ค.      ฝนแลง 
ก.พ.  ฝนแลง ฝนแลง   ฝนแลง 
มี.ค. ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง 
เม.ย. ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง ฝนแลง  ฝนแลง 
พ.ค.      ฝนแลง 
มิ.ย. ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง   
ก.ค. ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง ฝนทิ้งชวง   

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 
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เกณฑการพิจารณาพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยแลง 
 เกณฑพิจารณาพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยแลง สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการปองกันและบรรเทาสถานการณภัยแลง  
 

1. ปริมาณน้ําฝนรายป (มม.) 
  

- < 500  
- 501 –1,000   
- 1,001 – 1,200  
- > 1,200 

แหงแลงมาก 
คอนขางแหงแลง 
กึ่งแหงแลง 
ไมแหงแลง 

2.จํานวนวันที่ฝนตก (กี่วันใน 1 ป)  
  

-< 50 วัน  
- 51-70 วัน  
- 71- 90 วัน  
- > 90 วัน   

แหงแลงมาก 
คอนขางแหงแลง 
กึ่งแหงแลง 
ไมแหงแลง 

 ท่ีมา สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม 
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ปญหาและผลกระทบจากภัยแลง 
 ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชน 
 1. การขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค 
 2. การที่ผลผลิตพืชลดลง ทุงหญาเลี้ยงสัตวและปศุสัตวไดรับความเสียหายและลมตาย ซึ่ง
อาจกลาวโดยรวมไดวา ภัยแลงมีผลกระทบโดยตรงตอการลดลงของผลผลิตทางดานการเกษตรทั้งหมด 
ไมเพียงพอตอการบริโภค  
 

 
 

ภาพพืชที่ไดรับความเสียหายบริเวณที่เกิดฝนแลง 
 
 3. รัฐตองสูญเสียงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนเปนจํานวนมาก เพราะภัยแลงเกิดใน
พื้นที่บริเวณกวาง นอกจากนี้ยังสูญเสียงบประมาณไปในเรื่องของการขนสงน้ําไปยังพื้นที่ท่ีประสบปญหา 
การกอสรางและจัดหาแหลงน้ํา  
 4. ประชาชนไมสามารถปลูกพืชได ทําใหตองอพยพเขามาทํางานในเมืองใหญ ทําใหเกิด
ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม 
 5. ขาดแคลนน้ําจืดท่ีจะเปนกันชนน้ําทะเลบริเวณปากแมน้ํา ทําใหน้ําทะเลไหลเขามาใน
แมน้ํามากเกิดสภาวะดินเค็ม 
 6. เกิดไฟปา อาจลุกลามไหมอาคารบานเรือน ไรนา เสียหาย ควันไฟที่เผาไหมขางทางมี
ผลเสียตอทัศนวิสัย ทําใหเกิดอุบัติเหตุทางจราจรขึ้นได  
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 7. สภาวะของอากาศแปรปรวน เนื่องมาจากอากาศรอนจัดติดตอกันหลาย ๆ วัน ทําใหเกิด
การสะสมความรอนในบรรยากาศบริเวณหนึ่งไวมาก เปดลมสองกระแสพัดสอบเขาหากัน ทําใหบริเวณ
ดังกลาวเปนแนวตีบของลมจะเกิดพายุฤดูรอน หรือพายุฟาคะนองขึ้น มีลมกระโชกแรงเปนพัก ๆ มีฝนตก
หนัก ฟาผา เกิดในระยะสั้นไมเกิน 2 ช่ัวโมง บางครั้งกําลังลมทําใหพัดอาคารบานเรือนทรัพยสินเสียหาย
ได อาจมีลูกเห็บตกเกิดรวมดวย 
 

 
 

 
 

ภาพลูกเห็บ 
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6.3   ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยแลง 
 การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยแลงนั้น เกิดข้ึนจากวัตถุประสงค 
2 ประการ 
 1) เปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยรวมปฏิบัติการ เพื่อใหสามารถปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2) เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของไวใหพรอมตอการ
ปฏิบัติงานในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 
 ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยแลง แบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 6.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดภัยแลง 
  เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบหรือแกไขปญหาอุปสรรคไว
ลวงหนา กอนที่ภัยแลงจะเกิดข้ึน  
  1)  การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตองติดตามขอมูลขาวสารของทางราชการอยาง
ตอเนื่อง  
   1.2) ประชาชนในพื้นที่ ท่ีประสบภัยแลงซ้ําซากตองซอมแซมภาชนะรองรับน้ํา 
จัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค โดยพิจารณาวามีความตองการใชน้ําเทาใด โค กระบือ 
สัตวเลี้ยง จํานวนเทาใด  
   1.3) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตองจัดเตรียมการเพาะปลูกพืชท่ีตองใชน้ํานอย
หรือปลูกพืชท่ีมีอายุสั้น 
  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาท่ีรับผิดชอบสถานที่เก็บกักน้ําในพื้นที่เพื่อ
เตรียมการรับสถานการณภัยแลง ดังนี้ 
   2.1 สํารวจอางเก็บน้ํา เขื่อน สระน้ํา ฝาย เพื่อการเตรียมแหลงน้ําไวใชในชวงฤดู
แลงตามความเหมาะสมของจํานวนประชาชนที่ตองการใชน้ําในการอุปโภคบริโภค 
   2.2 สํารวจจํานวนประชากรและพื้นที่ท่ีอาจประสบภัยแลงในเขตทองท่ีนั้นๆ เพื่อ
ประโยชนในการชวยเหลือผูประสบภัย 
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   2.3 จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแลงข้ึน ณ กอง
อํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีทุกทองท่ี เพื่อรับรายงานสถานการณและเตรียมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยแลง 
   2.4 จัดเตรียมอุปกรณในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง ประสานขอ
ทราบขอมูลแหลงน้ําจากพื้นที่ใกลเคียง  

 
 
 6.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง 
  1) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําเงินสํารองจาย ซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลว ไป
ใชจายเปนอันดับแรก หากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอ ใหโอนงบประมาณรายการที่เหลือจาย หรือ 
ไมมีความจําเปนตองจายไป โดยการขออนุมัติของผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณ หรืออาจนําเงินสะสมมาดําเนินการกรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยแลงข้ึน ซึ่งเปนอํานาจ 
อนุมัติของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
  2) กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีท่ีเกิดภัยแลง จัดเจาหนาท่ีออก
สํารวจสถานการณการเกิดภัยแลง โดยจัดทําขอมูลความเสียหาย จํานวนประชาชน พืชผลทางการเกษตร 
และรายงานสถานการณใหอําเภอ/จังหวัดทราบ  
  3) ใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีดําเนินการใหความชวยเหลือ
ดานตางๆ ไดแก แจกจายน้ํา การชวยเหลือดานการเกษตร การสาธารณสุข และดานอื่นๆ ตามระเบียบใน
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  
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  4) กรณีเกินขีดความสามารถในการชวยเหลือ ใหรายงานขอรับการสนับสนุนจาก
กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนชั้นเหนือข้ึนไป  
  5) ประชาสัมพันธ ใหมีการใชน้ําอยางประหยัด และระมัดระวังรักษาสุขภาพอนามัย 
เพื่อปองกันโรคระบาดตางๆ อันเนื่องมาจากภัยแลง 
 6.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง  
  เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยแลงใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอนเกิด
เหตุการณ โดยใหกองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนทองท่ีดําเนินการดังนี้ 
  1) สํารวจความเสียหาย และความตองการดานตางๆ ของผูประสบภัยแลง โดยจัดทํา
บัญชีไว และใหความชวยเหลือผูท่ีเจ็บปวยตามความเหมาะสม 
  2) ใหการชวยเหลือผูประสบภัยแลงดานเกษตรกรรม ปศุสัตว ตามหลักเกณฑและ
วิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
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มาตรฐานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ท่ีเกิดจากอากาศหนาว 
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บทที่  7 
มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่เกิดจากอากาศหนาว 
 
7.1   ความหมายและสาเหตุของการเกิดภัยจากอากาศหนาว 
 1) ภัยหนาว หมายถึง อุณหภูมิในชวงฤดูหนาวตั้งแต 15.9 องศาเซลเซียลลงไปจะเริ ่ม 
เปนภัยหนาว 
 2) อากาศหนาว หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงข้ึนจากรอบนอกเขาสูศูนยกลาง โดย
จะมีกระแสลมพัดออกจากศูนยกลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกาในซีกโลกใต (ตามขอกําหนดของ World Meteorology Organization) 
 3) ความกดอากาศสูง H (High Pressure area) หมายถึง บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกวา
ความกดอากาศบริเวณขางเคียงเปนบริเวณที่อากาศจมตัวลง ทองฟาแจมใส ถาเกิดเหนือพื้นดินจะเปน
อากาศแหงและเย็น แตถาเกิดในทะเลจะมีอากาศเย็นและชื้น จะพัดเวียนออกศูนยกลางในทิศทางตาม   
เข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือดวยอิทธิพลของโลกหมุน อิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน เมื่อ
แผลงมาจะทําใหบริเวณประเทศไทยและประเทศใกลเคียงมีอากาศหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว 
 4) แนวปะทะอากาศ หมายถึง แนวหรือขอบเขตระหวางมวลอากาศเย็นและมวลอากาศรอน
เคลื่อนตัวมาพบกัน โดยอากาศเย็นซึ่งมีความหนาแนนมากกวา และหนักกวามวลอากาศรอนจะผลักดัน
อากาศรอนใหลอยขึ้นตามลาดของมวลอากาศเย็น ทําใหเกิดเปนเมฆตางๆ เกิดพายุฝนฟาคะนองและ
ลมแรง ตามที่แนวหรือขอบเขตที่มวลอากาศทั้งสองมาพบกัน ซึ่งอาจมีความกวาง 20 ถึง 40 กิโลเมตร 
 5) แนวปะทะอากาศเย็น (Cold Font) หมายถึง แนวหรือเขตระหวางมวลอากาศเย็น และ
มวลอากาศรอนที่มีอุณหภูมิแตกตางกันประมาณ 3-5 องศา ซึ่งมวลอากาศรอนจะผลักดันอากาศรอนให
ลอยและลอยตัวข้ึนตามลาดของมวลอากาศเย็น 
 6)  น้ําคางแข็ง (Frost) หมายถึง ผลึกน้ําแข็งท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากไอน้ําในอากาศใกลผิวดินลด
อุณหภูมิลงถึงอุณหภูมิจุดน้ําคาง แลวกลั่นตัวเปนหยดน้ํา ตอจากนั้นอุณหภูมิยังคงลดตอไปอีกจนต่ํากวา
จุดเยือกแข็ง ทําใหน้ําคางแข็งตัวกลายเปนน้ําคางแข็ง ซึ่งจะทําความเสียหายแกพืชผักตาง ๆ น้ําคางแข็งนี้ 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวา “แมคะนิ้ง” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือ เรียกวา “เหมยขาย” 
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สามารถพบเห็นไดตามบริเวณยอดดอยที่มีอากาศหนาวจัด สวนมากจะเกิดในชวงปลายเดือนธันวาคมถึง
เดือนมกราคม 

    
รูปน้ําคางแข็ง 

 
 7) หมอก (Fog) หมอกก็คือเมฆซึ่งเกิดใกลพื้นดิน หมอก คือ ไอน้ําซึ่งไดกลั่นตัวจนเปนเม็ด
ละอองน้ําท่ีเห็นไดดวยตา เล็กละเอียดและเบาลองลอยอยูในอากาศเชนเดียวกับเมฆ เกิดโดยมวลอากาศที่
อุมไอน้ํานั้นเย็นลงจนถึงจุดอิ่มตัว และกลั่นตัวเปนละอองน้ํา เมื่อเกิดใกลพื้นดิน เรียกวาหมอก ทําให
ทัศนวิสัยเลวลงมากเปนอันตรายตอการจราจร 
 ภัยจากอากาศหนาวเปนภัยท่ีประชาชนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
ตอนบน ตองประสพทุกปในชวงตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ อันมีสาเหตุมา
จากหยอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนไดแผปกคลุมในพื้นที่ดังกลาว หยอมความกดอากาศสูง (H) 
หมายถึงมวลอากาศเย็น ซึ่งนําความเย็นมาสูพื้นที่ประเทศไทยโดยประชาชนสามารถติดตามขาวสภาวะ
อากาศไดจากสถานีวิทยุ หนังสือพิมพ หรือสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ หรืออาจสังเกตจากอากาศบริเวณ
โดยรอบเชน ทองฟาโปรงไมคอยมีเมฆ ลมพัดในทิศทางเดียวกันเกือบตลอดเวลาเปนตน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยอาจเตรียมการปองกันภัยหนาวไดในเบื้องตนบริเวณความกดอากาศสูง  
 
 
         
 
       ซีกโลกเหนือ     ซีกโลกใต 
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โดยทั่วๆ ไปบริเวณความกดอากาศสูงลมมักสงบในบริเวณใกลศูนยกลางแตอาจมีฝนไดตามขอบของ
บริเวณความกดอากาศสูง 

7.2   พื้นที่เสี่ยงภัยและอันตรายที่เกิดจากอากาศหนาว 
 ในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ําสุดในตอนเชามืดจะลดลงอยูในเกณฑหนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะ
เดือนธันวาคมถึงมกราคมเปนชวงท่ีมีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบป ซึ่งในชวงดังกลาวอุณหภูมิอาจ
ลดลงต่ํากวาจุดเยือกแข็งไดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ซึ่งเปนเทือกเขาหรือ
บนยอดเขาสูง สําหรับพื้นที่ซึ่งอยูติดทะเลไดแก ภาคตะวันออกตอนลาง และภาคใตความผันแปรของ
อุณหภูมิในชวงวันและฤดูกาลจะนอยกวา โดยฤดูหนาวอากาศไมหนาวจัดเทาพื้นที่ซึ่งอยูลึกเขาไปใน
แผนดิน  
 สําหรับฤดูหนาว  เริ่มตั้ งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  เมื่อมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
1-2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนลางและภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝน 
และเริ่มมีอากาศเย็นชากวาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 7.2.1 เกณฑการพิจารณาการเกิดภัยจากอากาศหนาว 
  ลักษณะอากาศในฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ําสุดของแตละวัน โดยมีเกณฑการ
พิจารณาดังนี้ 
  1. อากาศเย็น (Cool) อุณหภูมิตั้งแต 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส 
  2. อากาศคอนขางหนาว (Moderately Cool) อุณหภูมิตั้งแต 16.0  - 17.9 องศาเซลเซียส 
  3. อากาศหนาว (Cold) อุณหภูมิอยูระหวาง 8.0 องศาเซลเซียส -15.9 องศาเซลเซียส 
  4. อากาศหนาวจัด (Very Cool) อุณหภูมิตั้งแต 7.9 องศาเซลเซียส ลงไป 
  เมื่อสภาพอากาศหนาวโดยมีอุณหภูมิต่ําประมาณ 15 องศาเซลเซียส ติดตอกันเกินกวา 
3 วัน จะถือวาในพื้นที่นั้นประสบภัยหนาวได 
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สถิติอุณหภูมิ ( 'ซ.) ของประเทศไทยในฤดกูาลตางๆ 

อุณหภูมิ ภาค ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ต่ําสุดเฉลี่ย เหนือ 17.1 21.4 23.7 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 18.3 23.0 24.2 
 กลาง 21.1 24.6 24.8 
 ตะวันออก 21.8 25.0 25.0 
 ใต    
 - ฝงตะวันออก 22.0 23.2 23.7 
 - ฝงตะวันตก 22.9 23.7 24.1 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2514 -2543) 

 

สถิติอุณหภูมิตํ่าที่สุด ( 'ซ.) ของประเทศไทยในชวงฤดูหนาว 

ภาค 
อุณหภูมิ
ตํ่าที่สุด 

วันที่ เดือน พ.ศ. จังหวัด 

เหนือ 0.8 27 ธ.ค. 2542 ตาก (อ.อุมผาง) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ -1.4 2 ม.ค. 2517 สกลนคร (สกษ.สกลนคร) 
กลาง 5.2 27 ม.ค. 2536 กาญจนบุรี(อ.ทองผาภูมิ) 
ตะวันออก 7.6 16 ม.ค. 2506 สระแกว (อ.อรญัประเทศ) 
ใต      
- ฝงตะวันออก 6.4 26 ธ.ค. 2542 ประจวบคีรีขันธ (สกษ. หนอง

พลับ อ.หัวหิน) 
- ฝงตะวันตก 13.7 21 ม.ค. 2499 ระนอง 
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 7.2.3  ปญหาภัยจากอากาศหนาวกับการดํารงชีวิตของประชาชน  

 
 

  ภัยจากอากาศหนาวเปนปรากฏการณธรรมชาติ มักเกิดท่ัวไปในประเทศไทยในชวง
ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธของทุกป เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปก
คลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งจะนําความหนาวเย็นมาสูประเทศไทย เปนระยะที่ข้ัวโลก
ใตหันเขาหาดวงอาทิตย เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนมาเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจ
เริ่มมีอากาศเย็นหรือยังมีฟาฝนคะนอง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปน
ชวงท่ีบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดแผอิทธิพลครอบคลุม
พื้นที่ของประเทศไทยตอนบน ทําใหพื้นที่ดังกลาวมีสภาพอากาศหนาวจัด สงผลใหประชาชนไดรับ
ความเดือนรอนทั้งชีวิตและทรัพยสิน  
  อิทธิพลจากปญหาภัยหนาวนั้นสงผลเสียหายตอท้ังชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
และนอกจากนี้ยังสงความเสียหายตอพืชพันธุและสัตวเลี้ยงตางๆ ดวย 
 7.2.4 ปญหาภัยจากอากาศหนาวตอชีวิตของประชาชน  
  ภัยจากปญหาภาวะอากาศที่หนาวจัดในประเทศไทยนั้นแมวาจะไมใชประเภทของภัยท่ี
มีอันตรายหรืออาจกอความเสียหายรายแรงไดมากในลําดับตนๆ ก็ตาม แตในทุกปนั้นก็จะปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภาวะการณดังกลาวอยูเสมอ เนื่องจากภาวะอากาศหนาวจะ
สงผลใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ แทรกซอน อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม และไขหวัด และ
เนื่องจากอากาศแหง ทําใหความชื้นสัมพัทธในอากาศนอย จะทําใหเกิดโรคผิวหนัง จนมักจะมีผูสูงอายุ 
เสียชีวิตจากโรคหนาวตาย  
 7.2.5 ปญหาภัยจากอากาศหนาวตอทรัพยสินของประชาชน  
  ปญหาภัยจากอากาศหนาวตอทรัพยสินของประชาชนในประเทศไทยนั้นนาจะเปน
ปญหาที่มีระดับความรุนแรงไมมากนัก เพราะภาวะอากาศหนาวในประเทศไทยเปนเพียงชวงเวลาสั้นๆ 
และไมหนาวจัดจนนาจะเสียหายตอทรัพยสินได ดังนั้นปญหาดังกลาวนาจะเปนปญหาตอสิ่งท่ีมีชีวิต
อยางมนุษย สัตว หรือพืชเสียมากกวา 
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 7.2.6 ปญหาภัยจากอากาศหนาวตอพันธุพืช  
  พืชบางชนิดเปนพืชท่ีมีความเหมาะสมที่จะปลูกในสภาพอากาศที่หนาวเย็นแตพืชบาง
ชนิดเปนพืชที่อาจไมสามารถทนทานตอสภาพอากาศหนาวได ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอ
พืชพันธุ ท่ีประชาชนเพาะปลูกไว ดังนั้นรัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของกับประชาชนในทองถิ่นจะตองให
ความรูกับประชาชนวาพืชพันธุชนิดใดที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในสภาวะอากาศที่หนาวเย็น เพื่อ
ประชาชนจะสามารถปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดท้ังยังเปนการสงเสริมใหประชาชนไดปลูกพืช
ประจําทองถิ่นเพื่อเปนรายไดใหกับตนเองตอไป 

  

 7.2.7 ปญหาภัยจากอากาศหนาวตอสัตวเลี้ยง  
  สัตวเลี้ยงนั้นเปนสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งท่ีอาจเกิดปญหาจากการที่มีสภาวะอากาศ
แปรปรวนได ปญหาภัยหนาวอาจสงผลเสียตอท้ังสัตวเลี้ยงเองและอาจสงผลตอผลผลิตท่ีสัตวเลี้ยงนั้นจะ
ใหกับประชาชน ดังนั้นการปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ หนวยงานที่
เกี่ยวของควรใหความรูแกประชาชนในการปองกันภัยจากอากาศหนาวที่จะเกิดตอสัตวเลี้ยงและสงเสริม
ใหประชาชนเลี้ยงสัตวท่ีมีลักษณะเหมาะสมกับสภาพอากาศของทองถิ่นตนเองดวย 

7.3   ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอากาศหนาว 
 การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยท่ีเกิดจากอากาศหนาวนั้นเพื่อให
เปนแนวทางในการเตรียมการปองกันและประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหสามารถปองกันและแกไขปญหาภัยจากอากาศหนาวไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไวให
พรอมตอการปฏิบัติงานในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังท่ีภัยไดผานพนไปแลว 
 ข้ันตอนการปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาภัยท่ีเกิดจากอากาศหนาว แบงออกเปน 3 
ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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 7.3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดอากาศหนาว 
  เปนการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมและลดผลกระทบภัยท่ีเกิดจากอากาศหนาว โดยในชวง
กลางเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มเขาสูฤดูหนาว อาจแจงเตือนประชาชนใหระมัดระวังสุขภาพและควรเตรียม
เสื้อกันหนาวหรือผาหมมาทําความสะอาดและตากแดดใหแหงและใหประชาชนเตรียมยาเวชภัณฑ
สําหรับครอบครัวไวใหพรอม  
  1) การเตรียมการของผูอาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงภัย 
   1.1) ประชาชนในพื้นที่ท่ีอาจอยูในภาวะเสี่ยงภัยตองติดตามขอมูลขาวสารของ
ทางราชการจากวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือแหลงขอมูลอื่นและคอยรับฟงการแจงเตือนภัยจากหอ
กระจายขาวของชุมชน  
   1.2) ประชาชนในพื้นที่ที่อาจอยูในภาวะเสี่ยงภัยตองจัดเตรียมสํารองอาหาร 
ยารักษาโรค เครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณในการปองกันภัยหนาว ของใชท่ีจําเปนสําหรับตนเองและสมาชิก
ในครอบครัวเพื่อเตรียมรับภัยหนาวที่จะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที 
  2) การเตรียมการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   2.1 การเตรียมการดานขอมูล 
    ประชุมสํารวจประชากรที่ยากจนและขาดแคลนผาหมหรือเสื้อกันหนาว เพื่อ
ประโยชนในการปองกันและชวยเหลือผูประสบภัย 
   2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรติดตามสถานการณและการรายงานพยากรณ
อากาศจากอําเภอ/จังหวัด 
   2.3 ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่เตรียมการปองภัยหนาว 
   2.4 จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยหนาวขึ้น ณ กอง
อํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ีทุกทองท่ี เพื่อรับรายงานสถานการณและดําเนินการปองกัน
และใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 
   2.5 จัดเตรียมงบประมาณในการปองกันและใหความชวยเหลือผูประสบภัยจาก
อากาศหนาวใหพรอม 
 7.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดอากาศหนาว 
  ในกรณีท่ีประสบสถานการณภัยหนาวขึ้นในเขตพื้นที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรดําเนินการ ดังนี้ 
  1) สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชนและดําเนินการตรวจสอบ
งบประมาณรายจายวามีแผนงานโครงการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยหนาวกรณีฉุกเฉินไวหรือไม หาก
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ไมไดตั้งงบประมาณไวควรนําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลวใชจายในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรกซึ่งอํานาจการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายเปนของคณะผูบริหาร
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
พ.ศ.2541 ขอ 19 และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายการที่เหลือจายหรือไมมี
ความจําเปนตองใชจายไปเพิ่มจายได  โดยการอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ ขอ 26 
  2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจยืมเงินสะสมที่เก็บรักษาไวดําเนินการแกไข
ปญหากรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยหนาว ตามวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดซึ่งอาจอนุมัติเปนของคณะ
ผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 82  
  3) ใหความชวยเหลือ โดยแจกจายเครื่องนุงหมกันหนาว วัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ และ
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนในการปองกันและบรรเทาภัย  
  4) หากเกินขีดความสามารถของกองอํานวยการและปองกันภัยฝายพลเรือนเขต
ทองท่ี ท่ีประสบภัยอากาศหนาว ใหรายงานขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการปองกันภัยฝายพล
เรือนอําเภอหรือจังหวัดตามลําดับ  
 7.3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดอากาศหนาว  
  เปนการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยหนาวใหกลับคืนสูสภาพคงเดิมในชวงกอน
เหตุการณหรือดีกวา  
  1) การฟนฟูสภาพแวดลอมชีวิตความเปนอยู 
   1.1) สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆ ของผูประสบภัยหนาว โดย
จัดทําบัญชีไว และใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม 
   1.2) ใหความชวยเหลือผูประสบภัยท่ีไดรับความเสียหายดานการเกษตรกรรม    
และปศุสัตว 
  2) การฟนฟูทางดานรางกายและจิตใจของผูประสบภัย 
   จัดใหมีบริการรักษาสําหรับผูประสบภัยจากอากาศหนาวที่เจ็บปวยโดยทันที  
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ภาคผนวก 
 
 ภาคผนวก 1 ระเบียบศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกลาง วาดวยคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ภาคผนวก 2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องแตงตั้งเจาหนาท่ีปองกันภัยฝายพลเรือน 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ภาคผนวก 3 การใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 ภาคผนวก 4 เครือขายองคกรที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัย 
 ภาคผนวก 5 ขอเสนอแนะในการจัดทําระบบสารสนเทศใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อประโยชนในการเปนขอมูลเบื้องตนในการเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ภาคผนวก 6 รายการอุปกรณข้ันพื้นฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน ท่ี มท 0601/ว051 ลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2545 เรื่องการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุน
ใหแกทองถิ่น พ.ศ. 2546 – 2549) 
 ภาคผนวก 7 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 ภาคผนวก 8 หนังสือเวียนแนวทางแกไขปญหาสาธารณภัยและหลักเกณฑการสนับสนุน
เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ระเบียบศูนยอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือนกลาง 
วาดวยคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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ระเบียบศูนยอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือนกลาง 

วาดวยคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

-------------------------- 
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ อปพร. เพื่อสงเสริม
ใหสมาชิก อปพร. เขามามีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการในหนวย อปพร. และพัฒนางาน อปพร. 
ใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๓ (๓) และ (๗) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๗ ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกลาง จึงออก
ระเบียบไว ดังนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกลางวาดวย
คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหมีคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. 
เทศบาล ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา 
  (๒) คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.อําเภอ/กิ่งอําเภอ 
  (๓) คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.จังหวัด และศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร 
 ขอ ๔ ใหผูอํานวยการศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. 
เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา เรียกประชุมสมาชิก อปพร. ในสังกัด เพื่อให
สมาชิกที่มาประชุมเลือกกันเองเปนคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. และเสนอใหผูอํานวยการ
ศูนย อปพร. เขตพื้นที่แตงตั้ง รวมกรรมการทั้งหมดไมเกินสิบหาคน ในจํานวนนี้ใหมีตําแหนงประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ 
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 ขอ 5 คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. เทศบาล 
ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา มีวาระการดํารงตําแหนงสองปนับแต
วันที่ไดรับการแตงตั้ง โดยตําแหนงประธานกรรมการ และเลขานุการใหดํารงตําแหนงไดไมเกินสอง
วาระติดตอกัน 
  เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง  ใหมีการเลือกคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. เขตใน
กรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา ภายในสามสิบวัน โดยใหคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. ชุดใหม 
  ในกรณีตําแหนงประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือ
เลขานุการ วางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการที่เหลืออยูเลือกกันเองแทนตําแหนงท่ีวาง
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง แลวเสนอใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตพื้นที่แตงตั้งโดยให
มีวาระการดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
  ในกรณีกรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ ใหผูอํานวยการศูนย 
อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย 
อปพร. เมืองพัทยา เรียกประชุมสมาชิก อปพร. ในเขตพื้นที่ เพื่อใหมีการเลือกกรรมการแทนตําแหนงท่ี
วางลง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่กรรมการวางลง แลวเสนอใหผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตพื้นที่
แตงตั้ง โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการ เวนแตวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน 
 ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๕ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) พนจากสมาชิกภาพของ อปพร. 
(๒) ยายสังกัด 
(๓) ลาออก 
(๔) ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขตพื้นที่มีคําสั่งใหพนจากตําแหนงดวยเหตุประพฤติ

ตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี หรือสรางความเสื่อมเสียใหกับกิจการ อปพร. 
 ขอ ๗ ใหประธานกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. 
เทศบาล ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร  และศูนย อปพร. เมืองพัทยา จัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการประสานงาน ศูนย อปพร. อยางสม่ําเสมอ 
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  การประชุมของคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล 
ศูนย อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย อปพร. เมืองพัทยา ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 ขอ ๘ ใหคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล ศูนย อปพร. 
เทศบาล ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร  และศูนย อปพร. เมืองพัทยา มีหนาท่ีในเขตพื้นที่ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชวยเหลือศูนย อปพร. ในการประสานงานกับสมาชิก อปพร. 
(๒) รวมกันจัดสวัสดิการและกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธอันดีในหมูสมาชิก อปพร. 
(๓) สนับสนุนการดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางที่

คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด กําหนด 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ผูอํานวยการศูนย อปพร. มอบหมาย 

 ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ ประกอบดวย กรรมการ
ซึ่งผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ แตงตั้งจากประธานกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. องคการบริหารสวนตําบล และศูนย อปพร. เทศบาล ในเขตพื้นที่
อําเภอ/กิ่งอําเภอ ทุกศูนย ยกเวนศูนย อปพร. เทศบาลเมือง ศูนย อปพร. เทศบาลนคร และศูนย อปพร. 
เมืองพัทยา ในจํานวนนี้ใหมีตําแหนงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ 
 ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ มีหนาท่ีตามขอ ๘ โดย
อนุโลมภายในเขตพื้นที่อําเภอ/กิ่งอําเภอ 
 ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด ประกอบดวยกรรมการซึ่ง
ผูอํานวยการศูนย อปพร. จังหวัด แตงตั้งจากประธานกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ ศูนย อปพร. เทศบาลเมือง ศูนย อปพร. เทศบาลนคร ในเขต
พื้นที่จังหวัดทุกศูนย และศูนย อปพร . เมืองพัทยา ในจํานวนนี้ใหมีตําแหนงประธานกรรมการ 
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รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ กรรมการฝายสวัสดิการ กรรมการฝายทะเบียน กรรมการฝาย
ประชาสัมพันธ กรรมการฝายสงเสริมและพัฒนาวินัย กรรมการฝายกิจกรรม และกรรมการกลาง 
 ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยกรรมการ
ซึ่งผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร แตงตั้งจากประธานกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานครทุกศูนย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครใน
จํานวนนี้ใหมีตําแหนงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ กรรมการฝาย
สวัสดิการ กรรมการฝายทะเบียน กรรมการฝายประชาสัมพันธ กรรมการฝายสงเสริมและพัฒนาวินัย 
กรรมการฝายกิจกรรม และกรรมการกลาง 
 ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด และศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร 
มีหนาท่ีชวยเหลือศูนย อปพร. จังหวัด และศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ดําเนินการในเขตพื้นที่ ดังนี้ 

(๑) เปนศูนยกลางประสานงานและเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก    
อปพร. เพื่อสงเสริม สนับสนุนกิจการ อปพร. ใหมีความกาวหนาเขมแข็งมากขึ้น 

(๒) ประสานความรวมมือระหวางสมาชิก อปพร. กับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

(๓) ดําเนินการเพื่อใหมีสวัสดิการสําหรับสมาชิก อปพร. 
(๔) เผยแพรประชาสัมพันธกิจการ อปพร. 
(๕) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก อปพร. เกี่ยวกับงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) สอดสง กวดขันการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสมาชิก อปพร. 
(๗) สนับสนุนการดําเนินงานหรือปฏิบัติตามที่ผูอํานวยการศูนย อปพร. หรือ

คณะกรรมการอํานวยการศูนย อปพร. มอบหมาย 
 ขอ ๑๔ ใหนําความในขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง และการประชุม ของคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. อําเภอ/กิ่งอําเภอ คณะกรรมการ
ประสานงานศูนย อปพร. จังหวัด และคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร.กรุงเทพมหานคร โดย
อนุโลม 
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 ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการบริหารงานกิจการ อปพร. ท่ีมีอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ปฏิบัติ
หนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย อปพร. ตามแนวทางศูนย            
อปพร. กลาง กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

อนุชา  โมกขะเวส 
(นายอนุชา  โมกขะเวส) 

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผูอํานวยการศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกลาง 
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ภาคผนวก  2 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง แตงตั้งเจาหนาทีป่องกันภัยฝายพลเรือน 

----------------------------- 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงใหยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เรื่อง แตงตั้ง
เจาหนาที่ปองกันภัยฝายพลเรือนและแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนเจาหนาที่ปองกันภัยฝาย
พลเรือน 
 ก. สวนกลาง 
  ๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
  ๒. อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓. รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔. ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๕. ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ – ๑๒ กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 ข. สวนภูมิภาค 
  ๑. รองผูวาราชการจังหวัด 
  ๒. ปลัดจังหวัด 
  ๓. หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 ค. สวนทองถิ่น 
  ๑. รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
  ๒. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
  ๓. ผูอํานวยการสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
  ๔. ผูอํานวยการเขตในกรุงเทพมหานคร 
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  ๕. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ๖. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ๗. ปลัดเทศบาล 
  ๘. นายกองคการบริหารสวนตําบล 
  ๙. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  ๑๐. ปลัดเมืองพัทยา 
 โดยมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีในการปองกันภัยฝายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ และ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และ ขอ ๑๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๑ มอบอํานาจให อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา 
และกํากับดูแล อปพร. ท่ัวราชอาณาจักร 
 ท้ังนี้ ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ประมวล  รุจนเสร ี
(นายประมวล  รุจนเสรี) 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ภาคผนวก  3 
การใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ 

จัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 ในประเด็นเรื่องงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถือวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก
ท่ีสุดเรื่องหนึ่ง เพราะวาถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไวเพื่อการนี้ 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมเปนไปไมได
โดยสิ้นเชิง จึงเปนปญหาที่ควรไดรับการพิจารณาในเบื้องตนวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถ
ใชงบประมาณเพื่อการนี้ไดจากงบประมาณสวนใดบาง โดยมีวิธีการหรือข้ันตอนตามกฎหมายอยางไรบาง  
 การใชงบประมาณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
ในเบื้องตนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจในการตั้งงบประมาณในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดเอง แตอยางไรก็ตามหากงบประมาณที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งไวไมเพียงพอ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็มีสิทธิท่ีจะขอรับความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้ 

 1) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการขอรับความ
ชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2546 
  การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยการใชเงินทดรองราชการนี้ มีหลักเกณฑ
อยูดวยกัน 2 สวนคือ 1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และ 2) หลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ซึ่งหลักเกณฑท้ังสองฉบับมีสาระสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทราบเพื่อ
การประสานการขอรับความชวยเหลือดังตอไปนี้ 
  (1) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 50,000,000 บาท 
  (2)  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 10,000,000 บาท 
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  (3) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000,000 บาท 
  (4) ท่ีทําการปกครองจังหวัด แหงละ 50,000,000 บาท 
 คณะกรรมการในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยสําหรับจังหวัดตางๆ เวน
กรุงเทพมหานคร ข้ึนสองระดับ คือ 
 (1) คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยระดับอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) หรือกิ่งอําเภอ 
(ก.ช.ภ.กอ.) เพื่อใหมีอํานาจหนาท่ีในการสํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 
อําเภอ/กิ่งอําเภอ และจัดทําความตองการรับความชวยเหลือดานตางๆ แยกเปนประเภทไว รวมท้ัง
พิจารณาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ตลอดจน
รายงานผลการสํารวจความเสียหายและการแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีไดดําเนินการไปแลวใหผูเกี่ยวของ
พิจารณาใหความชวยเหลือเพิ่มเติมตอไป คณะกรรมการชุดนี้ใหจังหวัดแตงตั้ง ประกอบดวย 
  1) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอ เปนประธานกรรมการ 
   ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
  2) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ เปนกรรมการ 
   หรือกิ่งอําเภอที่เกี่ยวของหรือผูแทน 
  3) ผูแทนกระทรวงกลาโหม 1 คน เปนกรรมการ 
  4) ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1คน เปนกรรมการ 
  5) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกรรมการ 
   ในเขตอําเภอหรือกิ่งอําเภอ 1 คน 
  6) ปลัดอําเภอ หัวหนาฝายความมั่นคง  เปนกรรมการ 
    และเลขานุการ 

 (2) คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มีอํานาจหนาท่ี
สํารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดข้ึนในเขตพื้นที่จังหวัด และความตองการรับความ
ชวยเหลือดานตางๆ ของผูประสบภัยพิบัติ พิจารณาใหการชวยเหลือตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด ระดมสรรพกําลัง ควบคุม เรงรัด ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ในการ
ใหความชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง และไมซ้ําซอน พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐท่ีไมมีวงเงินทดรองราชการ แตจําเปนตอง
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ดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ. จัดทําโครงการขอรับความสนับสนุน
จากสวนกลางในกรณีท่ีเกินกวาความสามารถของจังหวัดจะชวยเหลือไดและรายงานความเสียหายพรอม
การแกไขความเดือดรอนเฉพาะหนาท่ีไดดําเนินการไปแลว รวมท้ังโครงการขอรับความสนับสนุน 
ชวยเหลือจากสวนกลางใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือ
เพิ่มเติมตอไป คณะกรรมการชุดนี้ใหจังหวัดแตงตั้ง ประกอบดวย 
  1) ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ 
  2) หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด เปนกรรมการ 
   ท่ีเกี่ยวของหรือผูแทน 
  3) ผูแทนกระทรวงกลาโหม 1 คน เปนกรรมการ 
  4) ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน เปนกรรมการ 
  5) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกรรมการ 
   ในเขตจังหวัด 1 คน 
  6) ปลัดจังหวัด เปนกรรมการ 
    และเลขานุการ 

 ขั้นตอนในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
 กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือการซักซอมขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการจายเงิน
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใหจังหวัดถือปฏิบัติ  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0601/ว 606 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547 ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอหรือกิ่งอําเภอ (ก.ช.ภ.อ./กอ.) 
สํารวจความเสียหายแลวรายงานจังหวัด 
  เมื่อมีกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือพนักงานฝายปกครองในพื้นที่จะตองรีบรายงานอําเภอหรือกิ่งอําเภอใหทราบขอมูลใน
เบื้องตน แลวใหคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ./กอ สํารวจความเสียหาย แลวรีบรายงายใหจังหวัดทราบดวย
เครื่องมือสื่อสารใดๆ หรือโดยวิธีอื่นใด และยืนยันเปนหนังสือในภายหลังโดยดวนที่สุด 
 (2) ผูวาราชการจังหวัดประกาศภัยพิบัตินั้นเปนภัยพิบัติฉุกเฉิน 
  เมื่อจังหวัดไดรับทราบการเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัด ใหสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนผูดําเนินการจัดทําประกาศจังหวัด...............เรื่อง ประกาศ
พื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอ.......... แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดลงนาม
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ประกาศ แลวสําเนาใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมท้ังปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัดนั้น 
 (3) ผูวาราชการจังหวัดจัดสรรวงเงินทดรองราชการใหอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ขอ 7(8) ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจจัดสรรวงเงินทดรองราชการ
ใหแกอําเภอหรือกิ่งอําเภอตามความจําเปนและเหมาะสม ซึ่งแตละแหงตองไมนอยกวา 500,000 บาท ตอ
ภัยพิบัติแตละครั้งหรือแตละเหตุการณ และแจงใหกระทรวงการคลังทราบดวย 

 ง. การประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประเภทภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กหรือเฉพาะหนา 
  การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เปนขนาดเล็กหรือเฉพาะหนา ดังตอไปนี้ ให
สวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดทันที และใหอธิบดี
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ดําเนินการประกาศใหภัยพิบัติ
นั้น เปนภัยพิบัติฉุกเฉินโดยเร็ว ท้ังนี้ไมเกิน 7 วัน นับตั้งแตเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขนาดเล็กหรือเฉพาะ
หนา คือ 
  (1) ภัยพิบัติฉุกเฉินขนาดเล็กที่กอใหเกิดความเสียหายแกบานเรือนที่อยูอาศัยไมเกิน            
20 หลังคาเรือน หรือมีผูประสบภัยพิบัติ จํานวนไมเกิน 50 ครอบครัว หรือไมเกิน 200 คน หรือมีพื้นที่
เกษตร ปศุสัตว ประมงที่ไดรับความเสียหายไมเกิน 1,000 ไร 
  (2) ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนโดยปจจุบันทันดวนและตองรีบดําเนินการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติทันที่เมื่อเกิดภัย 
 1.2 หลักเกณฑที่เปนสาระสําคัญของหลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
  1) กรณีอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม 
   1. ดานการใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
    ใหดําเนินการใหความชวยเหลือเปนสิ่งของหรือจายเปนเงิน โดยคํานึงถึงสภาพ
และเหตุการณตามความเหมาะสม ดังนี้ 
    1.1 คาอาหารจัดเลี้ยง หรือแจกจายขาวสาร อาหารแหง และเครื่องกระปอง
คนละไมเกิน 50 บาทตอวัน 
    1.2 คาเครื่องครัวและอุปกรณในการประกอบอาหาร เทาท่ีจายจริงครอบครัว
ละไมเกิน 3,500 บาท 
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    1.3 คาจัดซื้อหรือคาจัดหาน้ําสําหรับบริโภคและใชสอยในที่อยูอาศัย เทาท่ี
จายจริงตามความจําเปนจนกวาเหตุการณประสบภัยพิบัติจะเขาสูภาวะปกติ 
    1.4 คาวัสดุซอมแซมที่อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบภัยเปนเจาของที่ไดรับ
ความเสียหายบางสวน และที่อยูอาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดท่ีไดรับความเสียหายบางสวน เทาท่ีจาย
จริง หลังละไมเกิน 20,000 บาท 
    1.5 คาวัสดุกอสรางที่อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบภัยเปนเจาของที่ไดรับความ
เสียหายทั้งหลัง ท่ีอยูอาศัยของพระภิกษุสามเณรในวัดท่ีไดรับความเสียหายทั้งหลัง เทาท่ีจายจริง หลังละ
ไมเกิน 30,000 บาท 
    1.6 คาวัสดุซอมแซมยุงขาว โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว ท่ีไดรับ
ความเสียหายบางสวน เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 3,000 บาท 
    1.7 คาวัสดุสรางยุงขาว โรงเรือนสําหรับเก็บพืชผล และคอกสัตวท่ีไดรับ
ความเสียหายท้ังหลังเทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 8,000 บาท 
    1.8 คาอุปกรณแสงสวางในที่อยูอาศัยแทนของเดิม เทาท่ีจายจริง ครอบครัว
ละไมเกิน 200 บาท 
    1.9 กรณีตองเชาท่ีพักใหผูประสบภัย ใหจายคาเชาท่ีพักระยะเวลาไมเกิน 7 
วัน เทาท่ีจายจริง ในอัตราคนละไมเกิน 100 บาทตอวัน 
    1.10 กรณีท่ีผูประสบภัยพิบัติเชาบานเรือนของผูอื่น และบานเชาเสียหายจาก
ภัยพิบัติท้ังหลังหรือเสียหายบางสวนจนอยูอาศัยไมได ใหชวยเหลือเปนคาเชาบานแกผูประสบภัยพิบัติ 
เทาท่ีจายจริงในอัตราครอบครัวละไมเกินเดือนละ 1,500 บาท เปนเวลาไมเกิน 2 เดือน 
    1.11 คาดัดแปลงสถานที่สําหรับเปนที่พักช่ัวคราว เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละ
ไมเกิน 2,000 บาท หรือสรางที่พักชั่วคราว เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 4,000 บาท หรือคาผาใบ
หรือผาพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ สําหรับกันแดดกันฝนและปองกันอุทกภัย เทาที่จายจริง ครอบครัวละ
ไมเกิน 800 บาท 
    1.12 คาใชจายในการจัดสาธารณูปโภคในที่พักชั่วคราว 
     (1) คาไฟฟา ใหเปนไปตามที่การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจะเรียกเก็บ สําหรับกรณีท่ีทองท่ีนั้นไมมีไฟฟา ใหจัดอุปกรณแสงสวางอื่นๆ ทดแทนได เทาท่ีจาย
จริงตามความจําเปน 
     (2) จัดหาน้ําบริโภคและใชสอย จากหนวยงานที่จังหวัดและอําเภอมีอยู 
เชน การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง หนวยดับเพลิงเทศบาล เปนตน หรือจัดซื้ออุปกรณ
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บรรจุน้ําตามความจําเปนของจํานวนผูประสบภัยพิบัติ รวมท้ังการจัดซื้อเพื่อบริโภคใชสอย เทาท่ีจายจริง 
ตามความจําเปน 
     (3) จัดสรางหองน้ํา 1 ท่ีตอ 10 คน เทาท่ีจายจริง เฉลี่ยท่ีละไมเกิน 1,500 บาท 
     (4) จัดสรางหองสวม 1 ท่ีตอ 10 คน เทาท่ีจายจริง เฉลี่ยท่ีละไมเกิน 
1,500 บาท 
     (5) จัดสรางโรงครัวและที่รับประทานอาหาร เทาท่ีจายจริงตามความจําเปน 
     (6) จัดสรางที่รองรับ ทําลายหรือกําจัดขยะมูลฝอย เทาท่ีจายจริงตาม
ความจําเปน 
    1.13 คาเครื่องนุงหม คนละ 2 ชุด เทาท่ีจายจริงไมเกิน 1,000 บาท ในกรณีท่ี
ผูประสบภัยเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใหจายคาเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาตามแบบของ
สถานศึกษาไดอีก คนละ 2 ชุด เทาท่ีจําเปนไมเกิน 1,000 บาท 
    1.14 คาเครื่องนอน เทาท่ีจายจริง คนละไมเกิน 500 บาท 
    1.15 คาเครื่องใชอื่นๆ ท่ีจําเปนแกชีวิตประจําวัน เชน สบู ผงซักฟอก ยาสีฟน 
แปรงสีฟน ถังน้ํา เปนตน เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 300 บาท 
    1.16 คาเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนประกอบอาชีพ สําหรับ
ผูประสบภัยพิบัติ เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 10,000 บาท 
    1.17 คาชวยเหลือผูบาดเจ็บ 
     (1) กรณีบาดเจ็บสาหัสท่ีตองรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต 3 วันขึ้นไป ให
จายเงินชวยเหลือเบื้องตน 3,000 บาท และกรณีท่ีตองรักษาตัวเกิน 30 วัน ใหชวยเหลือเปนเงินยังชีพ อีก
คนละ 2,000 บาทตอเดือน จนกวาจะออกจากสถานพยาบาล 
     (2) กรณีบาดเจ็บจนถึงข้ันพิการไมสามารถประกอบอาชีพตามปกติได
ใหชวยเหลือเบื้องตนเปนเงินจํานวน 10,000 บาท และใหชวยเหลือเปนเงินยังชีพคนละ 2,000 บาทตอ
เดือน เปนระยะเวลาไมเกิน 2 ป เวนแตสามารถประกอบอาชีพมีรายไดพอเลี้ยงตัวเอง หรือมีหนวยงานอื่น
ชวยเหลือตอใหงดเงินยังชีพดังกลาว 
     (3) กรณีท่ีเปนสาธารณภัยขนาดใหญ หรือรุนแรงเปนที่สะเทือนขวัญ
ของประชาชนทั่วไป ใหจายเงินและหรือสิ่งของปลอบขวัญผูท่ีไดรับบาดเจ็บที่รักษาตัวในสถานพยาบาล 
รายละไมเกิน 2,000 บาท 
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    1.18 คาจัดการศพผู เสีย ชีวิต  รายละไม เกิน  15,000 บาท  และในกรณี
ผูประสบภัยท่ีเสียชีวิตเปนหัวหนาครอบครัวหรือเปนผูหารายไดเลี้ยงดูครอบครัว ใหพิจารณาชวยเหลือ
เงินสงเคราะหครอบครัวอีกไมเกิน 25,000 บาท 
    1.19 กรณีหนาวจัดผิดปกติ มีอุณหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส และมีชวงเวลา
อากาศหนาวจัดยาวนานติดตอกันถึง 3 วัน ใหจายคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎรไดเทาท่ีจายจริง
คนละไมเกิน 160 บาท ท้ังนี้จังหวัดหนึ่งไมเกินงบประมาณปละ 300,000 บาท 
   2.  ดานการสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย 
    ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยดังนี้ 
    2.1 ชวยเหลือเปนเงินสงเคราะหแกผูสูงอายุ  หรือผูพิการ  ซึ่งหัวหนา
ครอบครัวประสบภัยพิบัติจนเสียชีวิต พิการ หรือบาดเจ็บ และไมสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข เพื่อ
เปนคาใชจายในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน (ไดแกรถเข็น รถโยก ไมเทา หรือสิ่งชวยคน
พิการโดยตรงอยางอื่น และอุปกรณเสริมพิเศษ เชน แวนตา เครื่องชวยฟง เปนตน) ไดในกรณีเรงดวนตาม
ความเหมาะสมและจําเปน ครอบครัวละไมเกิน 5,000 บาท 
    2.2 ชวยเหลือเปนเงินสงเคราะหเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤติเฉพาะหนาแก
นักเรียน นักศึกษา ท่ีบิดา มารดา ผูอุปการะเลี้ยงดู หรือผูมีรายไดหลักเลี้ยงดู ครอบครัว เสียชีวิตจาก
ภัยพิบัติ ดังนี้ 
     (1) คาอุปกรณการเรียน การศึกษา คนละไมเกิน 3,000 บาท 
     (2) คาใชจายตามภารกิจประจําวันของนักเรียน นักศึกษา เชน คาพาหนะ 
เดินทางไปสถานศึกษา คนละ 500 บาท ตอ 1 ภัยหรือ 1 เหตุการณ 
    2.3 จัดโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพระยะสั้นเฉพาะพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
แกผูประสบภัยเพื่อใหมีรายไดเลี้ยงดูครอบครัวในภาวะวิกฤต โดยใหเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงาน 
เทาท่ีจายจริง ดังนี้ 
     (1) คาใชจายในการฝกอาชีพ เทาท่ีจายจริง คนละไมเกิน 2,000 บาท 
     (2) คาสมนาคุณวิทยากร วันละไมเกิน 500 บาท ไมเกิน 10 วัน 
     (3) คาใชจายอุปกรณลงทุนประกอบการเปนกลุมอาชีพ เทาท่ีจายจริง 
ครอบครัวละ ไมเกิน 4,000 บาท 
     (4) คาใชจายในการดําเนินการ ปฏิบัติการ ในการฝกอบรม เทาท่ีจายจริง 
ภายในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท 
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    2.4 คาขนยายครอบครัวผูประสบภัยพิบัติท่ีจําเปนตองยายถิ่นที่อยูใหมหรือ
กลับภูมิลําเนาเดิม เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 5,000 บาท 
   3. ดานการแพทยและการสาธารณสุข 
    ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย ดังนี้ 
    3.1 จัดใหบริการรักษาพยาบาลฟรีแกประชาชนที่เจ็บปวยจากภัยพิบัติใน
สถานพยาบาล หรือจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ไปใหบริการรักษาพยาบาลโรคทางกายและจิต ณ จุดเกิดเหตุ 
โดยจายคาใชจายในการรักษาพยาบาลผานสถานบริการไดตามที่จายจริงตามอัตราคาบริการของสถาน
บริการสาธารณสุขท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช แตท้ังนี้ ไมเกิน 50,000 บาทตอคน 
    3.2 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ อาหาร และเวชภัณฑ สําหรับแจกจายประชาชน 
เพื่อใหประชาชนไดบริโภคน้ํา อาหารท่ีปลอดภัย ดังนี้ 
     (1) คาวัสดุ เคมีภัณฑ สําหรับไปทําความสะอาดบอน้ําตื้นของประชาชน 
บอน้ําละไมเกิน 30 บาท 
     (2) น้ําดื่มแกครอบครัวท่ีขาดแคลนน้ําสะอาดบริโภค ครอบครัวละไมเกิน 
200 บาท 
     (3) คาอาหารเสริมโปรตีน และอาหารที่มีประโยชนตอรางกายแก
ประชาชนผูประสบภัย เพื่อการฟนฟูสภาพรางกายและเสริมสรางภูมิคุมกันโรค ครอบครัวละไมเกิน   
500 บาท 
    3.3 จัดหาวัสดุ เคมีภัณฑ วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับไปปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชน ปรับปรุงสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม รวมท้ังการควบคุมปองกันโรค ไดแก 
     (1) คาวัสดุ เคมีภัณฑ สําหรับทําความสะอาดบอน้ําสาธารณะ ติดตั้ง
ประปาสนาม ทําลายแหลงแพรเชื้อโรค เทาท่ีจายจริง ตามความจําเปน 
     (2) คาใชจายในการเปาลางบอน้ําบาดาล แหงละไมเกิน 4,600 บาท 
     (3) คาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน แหงละ    
ไมเกิน 26,580 บาท 
     (4) คาสารเคมีและวัสดุในกิจกรรมการลางตลาด ไดแก ผงปูนคลอรีน 
65% และถุงดําใสขยะ เทาท่ีจายจริง ตามความจําเปน 
     (5) คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยสําหรับทดสอบเชื้ออุจจาระรวง   
อยางแรง น้ํา อาหาร และเครื่องดื่ม จายไดตัวอยางละไมเกิน 100 บาท 
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     (6) คาวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อนําสงอุจจาระ 
จายไดตัวอยางละไมเกิน 15 บาท เพื่อนําสงตัวอยางน้ํา จายไดไมเกินตัวอยางละ 25 บาท สําหรับตรวจหา
เชื้อกอโรคอุจจาระรวง 
     (7) คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับการทดสอบอาหาร จายได
ตัวอยางละไมเกิน 30 บาท 
     (8) คาวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส จาย
ไดตัวอยางละไมเกิน 50 บาท 
     (9) คายาและเวชภัณฑ สําหรับการรักษาและควบคุมการแพรระบาด
ของโรค จายไดไมเกินคนละ 68 บาท 
    3.4 จัดหาวัสดุในการเก็บตัวอยางอากาศ 
     (1) คาวัสดุสําหรับเครื่องเก็บตัวอยางฝุนละออง  ขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน ประกอบดวย แปรงถาน 1 คู ปากกา เครื่องบันทึกอัตราการไหล แผนกราฟวงกลมบันทึกอัตรา
การไหล กระดาษกรองไยแกว และคาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ตัวอยางละไมเกิน 4,020 บาท 
     (2) คาวัสดุเก็บตัวอยางและน้ํายาวิเคราะหตะกั่ว ตัวอยางละไมเกิน 500 บาท 
     (3) คาวัสดุเก็บตัวอยาง น้ํายา และสารเคมี ในการเก็บตัวอยางและ
วิเคราะหแกสซัลเฟอรไดออกไซด ตัวอยางละไมเกิน 300 บาท 
     (4) คาวัสดุเก็บตัวอยาง น้ํายาและสารเคมีในการเก็บตัวอยางและ
วิเคราะหแกสไนโตรเจนไดออกไซด ตัวอยางละไมเกิน 300 บาท 
    3.5 ซอมแซมสถานบริการทางสาธารณสุขรวมทั้งครุภัณฑท่ีเสียหายจากภัย
พิบัติ หรือระหวางใหการชวยเหลือเฉพาะรายการที่มีความจําเปนเรงดวน เพื่อใหคืนสูสภาพปกติและ
สามารถใหบริการแกประชาชนไดโดยเร็วเทานั้น โดยให ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ควบคุมดูแลใหการ
ปฏิบัติเปนไปโดยถูกตอง 
    3.6 คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการเดินทาง
สําหรับเจาหนาท่ีท่ีออกปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ประสบภัย ใหเบิกจายไดเฉพาะ
กรณีงบประมาณปกติไมเพียงพอ หรือมิไดตั้งไวเพื่อการนี้ และใหเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ 
โดยถือหลักเกณฑดังนี้ 
     (1) หนวยแพทยเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานครั้งละไมเกิน 10 คน 
     (2) หนวยสาธิตประปาสนาม ออกปฏิบัติงานครั้งละไมเกิน 5 คน 
     (3) หนวยสาธิตการลางบอน้ํา ออกปฏิบัติงานครั้งละไมเกิน 3 คน 
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     (4) หนวยเปาลางบอน้ําบาดาล ประปาหมูบาน ออกปฏิบัติงานครั้งละ
ไมเกิน 3 คน 
     (5) หนวยสุขศึกษาและประชาสัมพันธเคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานครั้งละ
ไมเกิน 3 คน 
     (6) หนวยปฏิบัติงานดานควบคุมปองกันโรค ออกปฏิบัติงานครั้งละ    
ไมเกิน 3 คน 
   4.  ดานพืช 
     ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 
    4.1) กรณีพืชอายุสั้นเสียหาย ใหชวยเหลือเปนพันธุพืชอายุสั้นไมเกินรอยละ 
100 ของพื้นที่เสียหาย หรือพันธไมผลไมยืนตนไมเกินรอยละ 25 ของพื้นที่เสียหายพรอมทั้งชวยเหลือ
ในดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืช หรือสารเคมี หรืออินทรียวัตถุท่ีชวยในการเจริญเติบโตของพืช ในอัตรา
รอยละ 50 ของพื้นที่ท่ีใหความชวยเหลือ 
    4.2) กรณีไมผลยืนตนเสียหาย ใหชวยเหลือเปนพันธุไมผลไมยืนตนไมเกิน    
รอยละ 100 ของพื้นที่เสียหาย พรอมท้ังชวยเหลือในดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีหรือ
อินทรียวัตถุท่ีชวยในการเจริญเติบโตของพืช ในอัตรารอยละ 50 ของพื้นที่ท่ีใหความชวยเหลือ 
    4.3) กรณีพืชท่ีปลูกไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทําใหชะงักการเจริญเติบโต 
แตไมตายและยังอยูในสภาพที่ฟนฟูใหกลับสูสภาพเดิมได ใหชวยเหลือดานสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
หรือสารเคมีหรืออินทรียวัตถุท่ีชวยในการฟนฟูใหพืชท่ีทรุดโทรมนั้น ในอัตราไมเกินรอยละ 50 ของ
พื้นที่ท่ีสามารถฟนฟูได 
    4.4) กรณีท่ีพื้นที่ทําการเพาะปลูกไดถูกหิน ดิน ทราย ไม โคลน รวมท้ังซาก
วัสดุ ทุกชนิดทับถมจนไมสามารถใชเพาะปลูกได และหนวยงานของรัฐไมสามารถเขาไปใหความ
ชวยเหลือในกรณีดังกลาวได ใหชวยเหลือคาใชจายเปนคาจางเหมาในการขุดลอก ขนยายหิน ดิน ทราย 
ไม โคลน รวมท้ังซากวัสดุท่ีทับถมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม เพื่อใหสามารถใชพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืช
อายุสั้นได ในขนาดพื้นที่ไมเกิน 5 ไร 
    4.5) กรณีราษฎรมีความจําเปนตองขนยายปจจัยการผลิตและผลผลิตท่ีคาดวา
จะไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ ใหชวยเหลือคาใชจายในการขนยายปจจัยการผลิตและผลผลิต ในอัตรา
รอยละ 50 ของปจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ดําเนินการขนยาย 
    4.6) กรณีเกิดการแพรระบาดของศัตรูพืช ใหดําเนินการจัดหายาเคมี สารเคมี 
หรืออินทรียวัตถุ ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการปองกันและกําจัดการแพรระบาดของศัตรูพืชทุกชนิด 
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   5.  ดานประมง 
    ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยในกรณีเกิดภัยพิบัติข้ึนในพื้นที่เฉพาะแหง
ภายในพื้นที่จังหวัด หรือเปนภัยพิบัติเล็กนอย และมีความเสียหายแกแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของเกษตรกร 
และความเสียหายนั้นอยูในระดับที่สามารถใหความชวยเหลือไดโดยอํานาจของผูวาราชการจังหวัด โดย
สนับสนุนพันธุสัตวน้ํา อาหารสัตวน้ํา วัสดุ สารเคมีและยารักษาโรคที่จําเปนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
   6. ดานปศุสัตวใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ดังนี้ 
    6.1) จัดหาอาหารพืชหรืออาหารสัตวใหแกสัตวของราษฎรในกรณีท่ีขาดแคลน
และมีผลกระทบตอชีวิตสัตว ตามความเหมาะสมกับประเภทและจํานวนสัตวของเกษตรกร โดยรวมถึง
การจัดหาอาหารสําเร็จรูปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับคุณลักษณะและประเภทของสัตวท่ีใหความ
ชวยเหลือแตละชนิด ตามราคาทองตลาด 
    6.2) จัดหาวัคซีนและเวชภัณฑรักษาสัตว เพื่อปรับปรุงสุขภาพสัตวเลี้ยงและ
ปองกันกําจัดโรคอันเกิดจากผลกระทบของภาวะภัยพิบัติตามความจําเปนในพื้นที่จังหวัดประสบภัย 
    6.3) ใหการสนับสนุนพันธุพืชอาหารสัตวในกรณีแปลงหญาเลี้ยงสัตว ทุงหญา
เลี้ยงสัตวเสียหาย 
    6.4) ใหการสนับสนุนพันธุสัตวพรอมอาหารสัตวไดเฉพาะในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติ
ข้ึนในพื้นที่เฉพาะแหงภายในพื้นที่จังหวัด หรือเปนภัยพิบัติขนาดเล็ก ทําใหสัตวของเกษตรกรตายหรือ
สูญหาย โดยความเสียหายอยูในระดับที่สามารถใหความชวยเหลือไดโดยอํานาจของผูวาราชการจังหวัด 
   7. ดานการเกษตรอื่น 
    ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย รวมท้ังการปองกันภัยพิบัติโดยเบิกจาย
คาใชจายได ดังนี้ 
    7.1 คาใชจายในการขุดลอกเปดทางน้ํา คาจางในการสรางแนวปองกัน หรือ
จัดซื้อวัสดุเพื่อสรางแนวปองกันในลักษณะการเตรียมการปองกันพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อมิใหเกิดความ
เสียหายหรืออันตรายตอสาธารณะ 
    7.2 คาใชจายในการดําเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่ การไถพรวน ยกรอง การ
กอสรางทางดิน เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือประกอบกิจกรรมดานการเกษตรที่เปนการบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนของผูประสบภัยพิบัติ 
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    7.3 คาซอมแซมอาคารชลประทาน และระบบชลประทาน ใหสามารถใชงาน
ไดในชวงฉุกเฉิน โดยใหดําเนินการไดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการระบายน้ํา 
    7.4 คาจางเหมารถยนต คาระวางบรรทุกทางรถไฟและเรือบรรทุกของเอกชน 
เพื่อใชในการขนยายสัตวเลี้ยงท่ีประสบภัย และท่ีนําไปสนับสนุนหรือขนสงพืชหญาอาหารสัตว หรือ
อาหารสัตว ใหเบิกจายดังนี้ 
     (1) คาจางเหมารถยนต และเรือบรรทุกของเอกชน ใหจายเปนรายวัน
ตามราคาทองถิ่น 
     (2) คาระวางบรรทุกทางรถไฟ ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง ตามความ
จําเปน 
   8. ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ใหดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย ไดตามความจําเปน ดังนี้ 
    8.1 จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะบรรทุกน้ําของทาง
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนที่สามารถนํามาชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในกรณีภัย
แลง โดยให ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. กําหนดความชวยเหลือโดยพิจารณาถึงจํานวนราษฎร จํานวนวันที่
จะตองจาย ระยะทางจากแหลงน้ําถึงหมูบานที่จะชวยเหลือ จํานวนยานพาหนะบรรทุกน้ําและความจุของ
การบรรทุก 
    8.2 จัดหาภาชนะรองรับน้ํา เชน โองซีเมนต ถังเหล็กอาบสังกะสี ถังเก็บน้ํา 
ค.ส.ล. ถังปูนฉาบเสริมลวด หรือถังเก็บน้ําประเภทอื่นๆ เพื่อชวยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค 
    8.3 ซอมแซมภาชนะรองรับน้ําท่ีชํารุดเสียหาย เพื่อใหสามารถใชเก็บน้ําไว
อุปโภคบริโภค ตลอดจนปรับปรุงซอมแซมบอน้ําบาดาลและบอน้ําตื้น โดยให ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. 
ควบคุมดูแลการซอมแซมใหเปนไปโดยถูกตอง 
    8.4 จัดหาวัสดุ (ไดแก กระสอบทราย ดิน ลูกรัง เสาเข็ม ไมแบบ เปนตน) เพื่อ
นําไปปองกันและแกไขเหตุการณเฉพาะหนา หรือลดอันตรายจากภัยพิบัติท่ีจะทําความเสียหายตอสิ่ง
สาธารณประโยชนหรือความเสียหายตอราษฎรโดยสวนรวม 
    8.5 ซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งมิได
อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีเรงดวนจําเปน เพื่อใหกลับคืนสู
สภาพเดิม โดยการซอมแซมนั้นตองไมซ้ําซอนกับโครงการที่ไดรับงบประมาณดําเนินการในบริเวณนั้น
อยูแลว 
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    สําหรับการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะตองเปนกรณีท่ีงบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนซึ่งตั้งไวในปนั้นไดใชจาย
หมดแลว และหากไมซอมแซมจะบังเกิดความเสียหายตอสิ่งสาธารณประโยชน หรือสรางความเดือดรอน
แกราษฎรโดยสวนรวม 
    สิ่งสาธารณประโยชนท่ีตองใชงบประมาณและระยะเวลาดําเนินการซอมแซม
นาน ใหใชงบประมาณปกติดําเนินการ 
    สําหรับสะพาน หรือถนน หรือถนนที่มีทอระบายน้ํา ท่ีไดรับความเสียหายจน
ไมสามารถซอมแซมใหกลับคืนสูสภาพเดิมได ใหกอสรางสะพานคอนกรีตทดแทน หรือกอสรางสะพาน
ไมช่ัวคราว หรือทอเหลี่ยม คสล. ข้ึนใหมทดแทนของเดิมไดเทาท่ีจําเปน เรงดวน เพื่อแกปญหาเฉพาะ
หนา ท้ังนี้ การกอสรางสะพานคอนกรีตทดแทนตองใชระยะเวลาในการกอสรางไมเกิน 45 วัน 
    กรณีในเขตชุมชนที่เกิดภัยพิบัติเปนระยะเวลานาน ทําใหราษฎรไดรับความ
เดือดรอนในการสัญจรไปมา ใหจัดทําสะพานไมทางเดินชั่วคราวได เพื่อบรรเทาความเดือดรอนตาม
ความจําเปน  
    8.6 จางเหมาตัด ราน หรือริดตนไมท่ีหักโคนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ซึ่ง
อาจจะทําความเสียหายตอสิ่งสาธารณประโยชน หรือทรัพยสินของทางราชการ 
    8.7 จางเหมากําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา อันไดแก สิ่งกอสรางสาธารณประโยชน
ท่ีกีดขวางทางน้ําหรือกิ่งไม ตนไม เศษสวะ กอไผ ฯลฯ ท่ีอุดชองทางน้ําเปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา ทํา
ใหสิ่งสาธารณประโยชนตานทางน้ําไมไหว เกิดความชํารุดเสียหาย หรือเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน รวมท้ังการปองกัน 
    8.8 จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับเครื่องจักรกลของทางราชการที่
นํามาใชในการขุดดินทําคันกั้นน้ํา หรือกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา เพื่อปองกันมิใหน้ําทวมสิ่งสาธารณประโยชน
และบานเรือนราษฎร 
   9. ดานการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
    ใหเบิกจายดังนี้ 
    9.1 คาซอมแซมครุภัณฑ รวมท้ังยานพาหนะของทางราชการหรือเอกชนที่
นํามาชวยเหลือโดยสมัครใจและไมคิดมูลคา ซึ่งชํารุดเสียหายในระหวางปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัย 
ตามความจําเปนใหอยูในสภาพเดิม เฉพาะกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อใหการใหความชวยเหลือราษฎร
ผูประสบภัยสําเร็จลุลวงไปได 
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    9.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น รวมท้ังคากระแสไฟฟาสําหรับเครื่องสูบ
น้ําของทางราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อดําเนินการสูบน้ําเขา/ออก และเครื่องสูบน้ําของ
เอกชนที่เอกชนนํามาชวยเหลือเฉพาะในกรณีท่ีเครื่องสูบน้ําของทางราชการมีจํานวนไมเพียงพอโดย
คํานึงถึงความจําเปนและประหยัด และการใหราษฎรมีสวนรวมในการชวยเหลือตัวเองเปนสําคัญ 
    9.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับยานพาหนะของทางราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเอกชนที่นํามาใชปฏิบัติงานชวยเหลือโดยสมัครใจและไมคิดมูลคา โดย
คํานึงถึงความจําเปนและประหยัด และการใหราษฎรมีสวนรวมในการชวยเหลือตัวเองเปนสําคัญ 
    9.4 กรณีท่ีเครื่องสูบน้ํา หรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชนที่นํามา
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติมีไมเพียงพอและไมสามารถขอความรวมมือจากภาคเอกชนได ใหเชาหรือจาง
เหมาเครื่องสูบน้ํา หรือยานพาหนะเพื่อนําไปใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติไดเทาท่ีจําเปนเรงดวน 
โดยจายคาเชาเปนรายวันตามราคาทองถิ่น 
    9.5 คาจางเหมาหรือจางแรงงานแบกหามสิ่งของ รวมท้ังคาจางเหมาแรงงาน
จัดหีบหอ ใหใชเจาหนาท่ีของสวนราชการกอน ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีไมเพียงพอ ใหจางบุคคลภายนอกได
ตามจํานวนที่เห็นควร ตามอัตราคาจางขั้นต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
    9.6 คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจาย
ในการเดินทางสําหรับเจาหนาท่ีท่ีออกปฏิบัติงานใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ท่ีประสบภัย ให
เบิกจายดังนี้ 
     (1) คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการ
เดินทางสําหรับเจาหนาท่ีท่ีเปนขาราชการ หรือลูกจางของทางราชการ ใหเบิกจายไดในกรณีท่ีงบประมาณ
ปกติไมเพียงพอ หรือมิไดตั้งไวเพื่อการนี้ และใหเบิกจายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
     (2) คาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีท่ีไมใชขาราชการ หรือลูกจางของทาง
ราชการ ใหเบิกจายตามอัตราคาจางขั้นต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
     (3) คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทน สําหรับเจาหนาท่ีควบคุมเครื่องสูบน้ํา 
ใหเบิกจายได 1 คนตอ 1 จุด ท่ีตั้งเครื่องสูบน้ํา 
     (4) คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีคนขับรถยนตบรรทุก
เครื่องสูบน้ํา วัสดุ และครุภัณฑ ใหเบิกจายได 1 คนตอรถยนต 1 คัน 
    9.7 คาอาหารจัดเลี้ยงเจาหนาท่ีของทางราชการและผูมาใหความชวยเหลือ มื้อ
ละไมเกิน 30 บาทตอคน ท้ังนี้ เจาหนาท่ีของทางราชการและผูมาใหความชวยเหลือตองไมไดรับเงินอื่น
ใดจากทางราชการอีก 
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    9.8 คาใชจายในการรับ-สง และติดตอสื่อสาร เทาท่ีจายจริง 
    9.9 คาวัสดุสํานักงานซึ่งเกี่ยวเนื่องในการชวยเหลือผูประสบภัย และคาวัสดุ
ในการจัดหีบหอ ใหเบิกจายไดตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 

 
 
  2) กรณีภัยแลง 
   1. ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก การจัดหากระสอบทราย ทํานบกัก
เก็บน้ํา จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถบรรทุกน้ํา ซอมแซมภาชนะรองรับน้ํา คาตอบแทนและจางเหมา
แจกจายน้ํา คาซอมยานพาหนะ 
   2.  ดานการแพทยและการสาธารณสุข ไดแก คาเปาลางบอบาดาล ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 
   3.  ดานพืชและการเกษตร ไดแกคาน้ํามันเชื้อเพลิง กระแสไฟฟาสําหรับเครื่องสูบ
น้ํา ชดเชยพันธุพืช และสารอินทรียวัตถุ 
   4.  ดานปศุสัตว ไดแก จัดหาอาหารสัตว วัคซีน และเวชภัณฑรักษาสัตว 
   5.  ดานการสังคมสงเคราะหและฟนฟูผูประสบภัย ไดแกสงเสริมอาชีพระยะสั้น 
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  3) กรณีอัคคีภัย 
   1. คาเครื่องครัวและอุปกรณในการประกอบอาหาร เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละ    
ไมเกิน 3,500 บาท 
   2. คาเครื่องนอน เทาท่ีจายจริง คนละไมเกิน 500 บาท 
   3. คาเครื่องมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนประกอบอาชีพ สําหรับผูประสบ
อัคคีภัย เทาท่ีจายจริง ครอบครัวละไมเกิน 10,000 บาท 
   4. คาวัสดุ 
    4.1 คาวัสดุซอมแซมที่อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบอัคคีภัยเปนเจาของ          
ท่ีไดรับความเสียหายบางสวน เทาท่ีจายจริง หลังละไมเกิน 20,000 บาท 
    4.2 คาวัสดุกอสรางที่อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบอัคคีภัยเปนเจาของ ท่ีไดรับ
ความเสียหายท้ังหลัง เทาท่ีจายจริง หลังละไมเกิน 30,000 บาท 
   5. ในกรณีท่ีผูประสบอัคคีภัยเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใหจายคาเครื่องแบบ
นักเรียนหรือนักศึกษาตามแบบของสถานศึกษาไดอีก คนละ 2 ชุด เทาท่ีจายจริง ไมเกิน 1,000 บาท 
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ภาคผนวก  4 
เครือขายองคกรที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในกรณีที่เกิดสาธารณภัย  

 
 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) คือ บุคคลที่อาสาและสมัครใจโดยไมหวัง
ประโยชนตอบแทนเปนสินจางใดๆ เพื่อชวยเหลือในการปองกันภัยฝายพลเรือนโดยจะตองผานการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีสํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือนกําหนดไมนอยกวา 30 ช่ังโมง 
 พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 26 บัญญัติวา “ใหจัดตั้งหนวย
อาสาสมัครข้ึนทุกเขตในกรุงเทพมหานครและทุกอําเภอทั่วราชอาณาจักรเพื่อชวยเหลือในการปองภัยฝาย
พลเรือน” อปพร. จึงเปนอาสาสมัครท่ีมีกฎหมายรองรับ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2531 
กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อเปน อปพร. ดังนี้ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีอายุไมต่ํากวาสิบเจ็ดปบริบูรณ 
 3. มีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู โดยมีช่ืออยูในทะเบียนบานอําเภอนั้น 
 4. เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 5. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนผู
ติดยาเสพติดใหโทษ 
 หนาที่อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
 พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2522 มาตรา 28 บัญญัติวา “สมาชิกหนวย
อาสาสมัคร” มีหนาท่ี 
 (1) ปฏิบัติการตามคําสั่งของผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนและผูท่ีผูอํานวยการปองกัน
ภัยฝายพลเรือนมอบหมายในการปองกันฝายพลเรือน 
 (2) ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครปองกันภัยฝาย   
พลเรือน 
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เมื่อพิจารณาหนาท่ีของ อปพร. ดังกลาวแลว จะเห็นไดวา มีขอบเขตกวางขวางมาก และจะเปน
ขุมกําลังสําคัญ ในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมท้ัง
สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับพื้นที่ใกลเคียง ดังนี้ 

กอนเกิดภัย อปพร. สามารถเปนกําลังในการปองกันภัย ดังนี้ 
- สอดสองดูแลสิ่งผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 
-  สํารวจตรวจสอบจุดเสี่ยงภัย 
-  เตรียมความพรอมดานวัสดุ ระบบการแจงเตือนภัย 
-  เปนแกนนําในการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย 
-  เฝาระวังเหตุ 
-  สรางพันธมิตร ความรวมมือของประชาชนตั้งแตในภาวะปกติ 
-  อื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
ขณะเกิดภัย 
-  รวมปฏิบัติการในการบรรเทาภัย 
-  ระดมความรวมมือจากประชาชนในการบรรเทาภัย 
-  ปฏิบัติการอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
เมื่อภัยผานพนไปแลว 
-  ชวยปฏิบัติงานดานการสงเคราะหผูประสบภัย 
-  ชวยฟนฟูสิ่งท่ีไดรับความเสียหายใหกลับคืนสภาพไดโดยรวดเร็ว 
-  ชวยระดมความชวยเหลือจากประชาชน 
เครือขายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
ปจจุบันเครือขาย อปพร. มีการพัฒนากวางขวางมากขึ้น ซึ่งอาจแบงไดดังนี้ 

 เครือขายตามระเบียบกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหมีศูนย อปพร.ข้ึนในหลายระดับ ประกอบดวย ศูนย 
อปพร. เทศบาล ศูนย อปพร.เมืองพัทยา ศูนย อปพร.เขตในกรุงเทพมหานคร ศูนย อปพร. อําเภอ/          
กิ่งอําเภอ ศูนย อปพร.จังหวัด และศูนย อปพร.กลาง โดยที่ศูนย อปพร. ดังกลาวจะมีการวางสายการ
ปกครองบังคับบัญชา และการประสานงานระหวางกันเปนเครือขายครอบคลุมท้ังประเทศ โดยในแตละ
ศูนยจะมีผูอํานวยการศูนย อปพร. เปนผูปกครองบังคับบัญชาสมาชิก อปพร. ในสังกัดของตน นอกจากนี้
ภายในศูนยแตละศูนยจะมีการแบงฝายเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบ ระเบียบ และสามารถ
ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 
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 เครือขายประสานงาน 
 เครือขายประสานงานเปนเครือขายการประสานงานระหวางสมาชิก อปพร. ดวยกันเอง โดย
ในแตละศูนย อปพร. (ศูนย อปพร. เทศบาล เมืองพัทยา เขตในกรุงเทพมหานคร อําเภอ/กิ่งอําเภอ) จะมี
คณะกรรมการที่สมาชิก อปพร. คัดเลือกขึ้นมา เพื่อทําหนาท่ีในการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร และดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมสมาชิก อปพร. ในบางศูนย อปพร. ท่ีมีการจัดการ
ฝกอบรม อปพร. แลวหลายรุน แตละรุนก็อาจมีคณะกรรมการรุนเพื่อทําหนาท่ีในการประสานงาน
ระหวางสมาชิก อปพร.ภายในรุนอีกสวนหนึ่งดวย สําหรับศูนย อปพร. ท่ีอยูในระดับที่สูงข้ึน ไดแก    
ศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดวยตัวแทนศูนย อปพร. ในเขตพื้นที่ เพื่อทําหนาท่ีในลักษณะ
เดียวกัน รวมท้ังมีหนาท่ีในการประสานงานระหวางศูนย อปพร. ภายในเขตพื้นที่และกับศูนย อปพร. 
พื้นที่จังหวัดขางเคียงดวย 
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ภาคผนวก  5 
ขอเสนอแนะในการจัดทําระบบสารสนเทศใหแก 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือประโยชนในการเปนขอมูลเบื้องตน 
ในการเตรียมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนองคกรที่มีความสําคัญในฐานะที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด หนาท่ีท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็คือ การให
ขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญกับประชาชน เพื่อใหประชาชนรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนในการ
เตรียมความพรอมเพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึง
ตองทําหนาท่ีดังกลาวใหสมบูรณท่ีสุด 
 การจัดทําระบบสารสนเทศใหเกิดข้ึนในชุมชนหรือในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอีก
วิธีการหนึ่งท่ีนาสนใจ ในการที่จะเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชน ท้ังยังเปนการสงเสริมให
ประชาชนรักที่จะแสวงหาความรูท่ีเปนประโยชนและมีความจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันอีกทาง
หนึ่งดวยโดยอยางนอยองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรท่ีจะมีอุปกรณคอมพิวเตอรใหประชาชนสามารถ
เขามาใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และตองมีรายช่ือเว็บไซดท่ีประชาชนจะสามารถใชในการสืบคน
ขอมูลไดอยางเพียงพอ 
 
 รายชื่อเว็บไซดที่เปนประโยชนตอประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dola.ksc.net 
 กรมทางหลวง www.doh.motc.go.th 
 กรมประชาสัมพันธ www.prd.go.th 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dtpc.go.th 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th 
 กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th 
 กรมทรัพยากรธรณี www.dmr.go.th 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย www.egat.or.th 
 การประปาสวนภูมิภาค www.thaigov.net 
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 การไฟฟานครหลวง www.mea.or.th 
 การไฟฟาสวนภูมิภาค www.pea.or.th 
 สภาสังคมสงเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ www.neswt.or.th 
 สภากาชาดไทย www.redcross.or.th 
 เปนตน 
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ภาคผนวก  6 
รายการอุปกรณข้ันพื้นฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมี 

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดใหมีอุปกรณข้ันพื้นฐานสําหรับใชใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยตางๆ สามารถจําแนกตามหนวยงานสวนทองถิ่น ดังนี้ 
 1. กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลนคร 

- รถยนตดับเพลงิชนิดมีบันไดพรอมหอน้ํา 2 คัน 
- รถยนตดับเพลงิอาคาร 4-6 คัน 
-  รถยนตกูภยัอเนกประสงค 1-2 คัน 
-  รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง (10,000 ลิตร) 6 คัน 
-  รถยนตดับเพลงิโฟมและเคมี 1-2 คัน 
-  รถยนตเคลื่อนที่เร็วพรอมอุปกรณกูภัย 2 คัน 
- รถไฟฟาสองสวางพรอมเครื่องกําเนิดไฟฟา 1  คัน 
-  เรือดับเพลิง (เฉพาะเทศบาลติดแมน้ํา/ทะเล) 1 ลํา 
-  เรือทองแบนพรอมเครือ่งยนต 5-10 ลํา 
-  เรือเร็วกูภัย (เฉพาะเทศบาลติดแมน้ํา /ทะเล) 1 ลํา 
-  รถพยาบาลพรอมอุปกรณชวยชีวิต 1 คัน 
-  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 5 เครื่อง 
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  - รถยนตดับเพลงิชนิดมีบันไดพรอมทอน้ํา 2 คัน 

 
 

 

  - รถยนตกูภยัเอนกประสงค 1-2 คัน 
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  - รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง (10,000 ลิตร) 6  คัน 

 

  - รถยนตดับเพลงิโฟมและเคมี 1-2 คัน 
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  -  รถยนตเคลื่อนที่เร็วพรอมอุปกรณกูภัย 2 คัน 

 

  - รถไฟฟาสองสวางพรอมเครื่องกําเนิดไฟฟา  1 คัน 

 

  -  เรือดับเพลิง(เฉพาะเทศบาลติดแมน้ํา /ทะเล) 1 ลํา 
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  -  เรือทองแบนพรอมเครือ่งยนต 5-10 ลํา 

 

  - เรือเร็วกูภัย (เฉพาะเทศบาลติดแมน้ํา /ทะเล) 1 ลํา 

 

  -  รถพยาบาลพรอมอุปกรณชวยชีวิต 1 คัน 
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  - ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 5 เครื่อง 
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 2. กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลเมือง 

- รถยนตดับเพลงิชนิดมีบันไดพรอมหอน้ํา 1-2 คัน 
- รถยนตดับเพลงิอาคาร 4 คัน 
- รถยนตกูภยัเอนกประสงค 1 คัน 
- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง (10,000 ลิตร) 4  คัน 
- รถยนตเคลื่อนที่เร็วพรอมอุปกรณกูภัย 1-2 คัน 
- เรือดับเพลิง เรอืเรว็กูภัย (เฉพาะเทศบาลติดแมน้ํา /ทะเล) 1 ลํา 
- เรือทองแบนพรอมเครือ่งยนต 4-8 ลํา 
- รถพยาบาลพรอมอุปกรณชวยชีวิต 1 คัน 
-  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 4 เครื่อง 

 3. กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบล 
-  รถยนตดับเพลงิอาคาร 2 คัน 
- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง (10,000 ลิตร) 2  คัน 
- รถยนตเคลื่อนที่เร็วพรอมอุปกรณกูภัย 1 คัน 
-  เรือทองแบนพรอมเครือ่งยนต 2-4 ลํา 

  - เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 2 เครื่อง 
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 4. องคการบริหารสวนตําบล 
-  รถยนตดับเพลงิอาคาร 1-2 คัน 
- รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง (5,000 - 10,000 ลิตร) 1-2  คัน 
- เรือทองแบนพรอมเครือ่งยนต 2 ลํา 
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ภาคผนวก  7 
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 ตัวอยางตอไปนี้เปนตัวอยางในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการแตงตั้งพนักงาน
ปองกันภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นสามารถใชเปนตัวอยาง
ในการแตงตั้งพนักงานปองกันภัยไดดังตอไปนี้ 
 

คําสั่งเทศบาล....... 
ที่ ..../2545 

เร่ืองแตงตั้งพนักงานปองกันภยั 
******************** 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน 
พ.ศ. 2522 ใหนายกเทศมนตรีเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน มีอํานาจหนาท่ีในการปองกันภัย
ฝายพลเรือนในเขตเทศบาล แตงตั้งพนักงานปองกันภัย บังคับบัญชาพนักงานปองกันภัยในเขตเทศบาล
และมีหนาท่ีสนับสนุนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดในการปองกันภัยฝายพลเรือน ในการ
ปองกันอันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศหรือการกอวินาศกรรม ไมวา
การดําเนินนั้น จะไดทํากอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยหรือหลังเกิดภัยไดผานพนไปแลว และหมายความรวมถึง
การอพยพประชาชนและราชการเพื่อการนั้น จึงแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการปองกันภัยฝายพลเรือน
ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
 1. ............................... รองนายกเทศมนตรี เปนพนักงานปองกันภยั 
 2. ............................... รองนายกเทศมนตรี เปนพนักงานปองกันภยั 
 3 ................................ รองปลัดเทศบาล เปนพนักงานปองกันภยั 
 4. ............................... รองปลัดเทศบาล เปนพนักงานปองกันภยั 
 5. ............................... หัวหนาสํานักปลัด เปนพนักงานปองกันภยั 
 6. ............................... หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนพนักงานปองกันภยั 
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 7. ............................... เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนพนักงานปองกันภยั 
 8. ............................... เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนพนักงานปองกันภยั 
 9. ............................... เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนพนักงานปองกันภยั 
 10. ............................... เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนพนักงานปองกันภยั 
 11. ............................... พนักงานขับรถยนตดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 12. ............................... พนักงานขับรถยนตดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 13.  ............................... พนักงานขับรถยนตดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 14. ............................... พนักงานขับรถยนตดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 15. ............................... พนักงานขับรถยนตดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 16. ............................... พนักงานขับรถยนตดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 17. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 18. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 19. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 20. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 21. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 22. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 23. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 24. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 25. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 26. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
 27. ............................... พนักงานดับเพลิง เปนพนักงานปองกันภยั 
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 ท้ังนี้ ใหผูมีรายช่ือท่ีไดรับการแตงตั้งดังกลาวขางตน มีอํานาจหนาท่ีตามความในมาตรา 43 
แหงพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 ในการปฏิบัติหนาท่ีปองกันภัยฝายพลเรือน 
         
 

สั่ง ณ วันที่ ………………………………… 
 
 
 

นายกเทศมนตร ี
ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  8 165 

ภาคผนวก  8 
หนังสือเวียนแนวทางการแกไขปญหาสาธารณภัยและหลักเกณฑ 

การสนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 สรุปแนวทางการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและภัยหนาวขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

******************************** 
 
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
สรุปวา ให องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเตรียมงบประมาณใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดป ท้ังกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ หนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0301.4/ว 3050 ลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 สรุปวา กิจกรรมที่เปนการชวยเหลือประชาชน
ตองอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงค
จะตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน ดําเนินการศึกษาปญหาความเดือดรอนและความตองการ
ของประชาชน และจัดทําโครงการแสดงสาระสําคัญของงานที่ตองปฏิบัติ แลวบรรจุเขาเปนแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดทํารางงบประมาณรายจาย 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 สรุปวา 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่
เกิดจากสภาวะความแหงแลง โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติในดานการจัดเตรียมงบประมาณกอนเกิดเหตุ 
การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ และกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบ
ภารกิจถายโอนจากสวนราชการตางๆ แลว ใหพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงและรักษาแหลงน้ํา
หรือระบบประปาที่ไดรับการถายโอน เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยไมขาดแคลนน้ํา
ตลอดป 
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 
สรุปวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความแหงแลง ในขณะเกิด
เหตุและหลังเกิดเหตุ และใหพิจารณาตั้งงบประมาณประเภทสํารองจายใหเพียงพอสําหรับใชจาย อีกทั้ง
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ใหสํารวจแหลงน้ําและปริมาณน้ําตนทุนในพื้นที่ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดใหญ รวมท้ังระบบการสงน้ํา เพื่อ
ประโยชนในการอุปโภคบริโภค และกรณีไดรับภารกิจดานการจัดการระบบน้ําจากสวนราชการ ใหดูแล
ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ หากมีความชํารุดใหพิจารณาซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนและโครงการ จัดตั้งศูนยในการแกไข
ปญหาและการใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหประสานกับ
หนวยงานตางๆ ในพื้นที่ ท่ีมีอุปกรณเครื่องมือและกําลังคนที่เขามาชวยเหลือสนับสนุนไดเมื่อเกิดปญหา 
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 0808/ว 2487 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 สรุปวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใด ไมมีเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหประสานความ
รวมมือกับศูนย อปพร. จังหวัด ศูนย อปพร. อําเภอ และศูนย อปพร. ทองถิ่นที่ใกลเคียง หรือทองถิ่นที่มี
ความพรอมดานเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหความชวยเหลือ หาก
ศูนย อปพร. หรือทองถิ่นที่ใหความชวยเหลือประสงคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนคาใชจาย 
ใหจัดทํารายละเอียดคาใชจายสงใหทองถิ่นที่ขอรับความชวยเหลือพิจารณาใหการสนับสนุน 
 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 0808.3/ว. 4348 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2546 สรุปวา ใน
กรณีท่ีประสบสถานการณภัยหนาว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินสํารองจายมาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยหนาว และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายจาย
ท่ีเหลือจาย หรือไมมีความจําเปนตองใชจายไปเพิ่มจายได หรืออาจใชเงินสะสมมาดําเนินการแกไข
ปญหากรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยหนาว 
 6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 
มีนาคม 2547 สรุปวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความแหง
แลง ท้ังในขณะกอนเกิดเหตุ การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ และใหสํารวจแหลง
น้ํา อุปกรณสงน้ํา ระบบการสงน้ํา รถบรรทุกน้ําใหมีสภาพสมบูรณ และกรณีไดรับมอบภารกิจถายโอน
ดานการจัดระบบน้ําจากสวนราชการตางๆ ใหพิจารณาตั้งงบประมาณปรับปรุง ซอมแซมและบํารุงรักษา
ใหสามารถใชการได เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค และบริโภค โดยไมขาดแคลน พรอมท้ังควรได
ประสานกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ท่ีมีอุปกรณเครื่องมือ และกําลังคนที่สามารถเขามาชวยเหลือ
สนับสนุนไดเมื่อเกิดปญหา 
 7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ท่ี มท 0891.2/ว 1726 ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2547 สรุปวา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อวางแผนปองกัน
และแกไขปญหาความแหงแลง และจัดทําแผนใหการชวยเหลือประชาชน ท้ังกอนเกิดปญหา ขณะเกิด
ปญหา และหลังเกิดปญหา และใหสํารวจดูแลวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช แหลงน้ํา และระบบการ
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แจกจายน้ําสะอาดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยู หรือไดรับการถายโอนจากสวนราชการตางๆ ใหอยู
ในสภาพใชงานไดทันที และเมื่อเกิดเหตุความเสียหายจากสถานการณความแหงแลงอันมีผลกระทบตอ
ความเปนอยูของประชาชน ใหดําเนินการสํารวจความเสียหายและดําเนินการใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี หากเกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแจงศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาปญหาความแหงแลงอําเภอ/จังหวัด เพื่อดําเนินการใหความ
ชวยเหลือตอไป 
   
 

*************************** 
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วิทยุสื่อสาร 
ในราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

ท่ี มท 0808.2/ว 241      ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
ถึง  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

ขอความ 

 เนื่องจากขณะนี้เปนชวงของการเริ่มเขาสูฤดูรอน ทําใหหลายพื้นที่เกิดสภาพปญหาความแหง
แลง ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร ดังนั้นจึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการดังนี้ 
 1. ติดตามสถานการณและเตรียมวัสดุอุปกรณและเจาหนาท่ี ใหพรอมในการไขแกปญหาภัย
แลงไดทันทวงที 
 2. ในกรณีท่ีมีสถานการณภัยแลงเกิดข้ึนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นให
ดําเนินการดังนี้  
  2.1 นําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลวไปใชจายในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรก และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณ
รายการที่เหลือจายหรือไมมีความจําเปนตองจายไปเพิ่มจายไดโดยการอนุมัติของผูบริหารทองถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ ท่ีกําหนด 
  2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนําเงินสะสมที่เก็บรักษาไวดําเนินการแกไขปญหา
กรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยแลง ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินฯ 
  2.3 ในการจัดหาพัสดุฯ ในกรณีจําเปนเรงดวนใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคาเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอน ของผูประสบภัยแลง โดยกรณีองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล สามารถดําเนินการจัดหาไดในวงเงินครั้งละไมเกิน 1 แสนบาท โดยใหเจาหนาท่ีพัสดุ
หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการจัดซื้อจัดจางไปกอนแลวใหรีบรายงาน ขอความเห็นชอบตอผู
สั่งซื้อสั่งจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ 
  2.4 ในการชวยเหลือผูประสบภัยแลงหลังเกิดเหตุ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการสํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชน และดําเนินการตรวจสอบงบประมาณ
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รายจายวามีแผนงานโครงการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยแลงกรณีฉุกเฉินไวหรือไม หากไมไดตั้ง
งบประมาณไวใหเสนอผูบริหารพิจารณาโอนแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีความจําเปนนอยกวามา
ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของผูประสบภัยแลง โดยการดําเนินการดังกลาวใหถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนฯ ซึ่งไดแจงใหทราบแลวตามหนังสือกรมการ
ปกครองที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 
  2.5 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในดานของภารกิจและวัสดุอุปกรณท่ีนําไปชวยเหลือ ท้ังนี้ 
ในการดําเนินการขางตนใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 
 
 

 
(นายวัลลภ พริง้พงษ) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ท่ี มท 0313.4/ว 667  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

 12  มีนาคม  2545 

เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 2508 ลงวันที่ 6 กันยายน 2544 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือซักซอมแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชน     
ในกรณีเกิดอุทกภัยท้ังในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยใหนํางบประมาณที่ตั้งจายไวแลว หรือเงิน
สะสมไปดําเนินการชวยเหลือประชาชนดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ีอางถึงนั้น 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา ในขณะนี้ประชาชนกําลังไดรับความเดือดรอนจาก
สถานการณความแหงแลงทําใหขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร          
จึงจําเปนตองใหการชวยเหลือโดยเร็ว และในโอกาสตอไปก็อาจจะเกิดสาธารณภัยอื่นๆ ข้ึนอีกตามชวง
ฤดูกาล ในฐานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
และมีหนาท่ีปองกันบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชนไดรับรูถึง
ปญหาความตองการของประชาชน และมีงบประมาณของตนเองที่สามารถใหการชวยเหลือประชาชนได
อยางรวดเร็ว จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
 1. การจัดเตรียมงบประมาณกอนเกิดเหตุ 
  1.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณรายจายประเภทเงินสํารอง
จายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปและใหนําเงินสํารองจายไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น 
  1.2 จัดตั้งงบประมาณเพื่อการปองกันสาธารณภัยไวลวงหนา เชน ขุดลอกคูคลอง ทํานบ 
เหมือง ฝาย เพื่อใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชเพื่อการเกษตรในชวงฤดูแลง จัดหาถังน้ํา โองน้ํา ใหแกราษฎร
เพื่อเก็บกักน้ําสําหรับการบริโภค ตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาผาหม ยารักษาโรค สําหรับกรณีเกิดภัยหนาว 
ตั้งงบประมาณเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตของหนวยงานราชการตางๆ ท่ีนําน้ํา 
หรือเครื่องอุปโภค บริโภค ไปแจกจายราษฎรตามที่หนวยงานนั้นรองขอ เปนตน 
  1.3 จัดทําแผนโครงการและจัดตั้งคณะกรรมการใหความชวยเหลือประชาชน ตาม
หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
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สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2543 ซึ่งแจงใหทราบแลว ตามหนังสือกรมการ
ปกครอง ท่ี มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 
  1.4 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณากําหนดวงเงินที่ผูบริหารทองถิ่นสามารถยืมเงินสะสม
ไปใชในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนไวเปนการลวงหนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2541 ขอ 82 วรรคสอง 
 2. การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุ 
  2.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณานําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณไว
แลวไปใชจายเปนลําดับแรก หากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณที่เหลือจาย หรือยังไม
มีความจําเปนตองจายไปเพิ่มจายไดโดยอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบงบประมาณฯ ขอ 26 
  2.2 จัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เพื่อแจกจายใหกับราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอนตาม
งบประมาณที่ไดตั้งจายไวแลว ตามระเบียบพัสดุท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งอาจจัดหาโดยวิธีตกลงราคา 
ในกรณีขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ในวงเงินครั้งละไมเกิน 
100,000 บาท โดยใหเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการซื้อหรือจางไปกอนแลว
รีบรายงานขอความเห็นชอบตอผูสั่งซื้อหรือสั่งจาง ตามระเบียบพัสดุฯ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
และเทศบาลขอ 32 วรรคสอง ขององคการบริหารสวนตําบล ขอ 25 วรรคสอง ท้ังนี้ อัตราคาใชจายใหถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลมตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 
  2.3 หากมีงบประมาณไมเพียงพอแกการใชจายเพื่อการชวยเหลือประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็อาจยืมเงินสะสมในสวนที่เก็บรักษาไวไปดําเนินการแกไขปญหาฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนตามวงเงินท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนด ซึ่งอํานาจอนุมัติเปนของผูบริหารทองถิ่นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 82 วรรคสอง ท้ังนี้ จะตองกันเงินสะสมไว สําหรับจายเปนเงินเดือน
คาจาง คาตอบแทน ไมนอยกวาสามเดือนและตองตั้งงบประมาณชดใชเงินยืมสะสมใหครบถวนในคราว
ตรางบประมาณรายจายครั้งตอไปหรือในปงบประมาณถัดไปดวย 
  2.4 สําหรับการจัดหาน้ําสะอาด เพื่อการชวยเหลือประชาชนในการบริโภค องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดหาน้ําสะอาด ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑ สําหรับผลิตน้ํา
สะอาด เพื่อบริการประชาชนโดยไมคิดมูลคา ตามหนังสือกรมการปกครองดวนที่สุด ท่ี มท 0313.4/ว 
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2305 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2543 และกรณีหนวยงานราชการตางๆ นําน้ําหรือเครื่องอุปโภค บริโภค ไป
แจกจายราษฎรก็ใหพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นตามที่
หนวยงานนั้นรองขอดวย 
 3. การใหความชวยเหลือหลังเกิดเหตุ 
  3.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัย เพื่อสํารวจปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชน 
  3.2 กรณีท่ียังมีความจําเปนตองดําเนินการ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตอไป ใหตรวจสอบงบประมาณรายจายในปจจุบันวายังมีงบประมาณ 
เพื่อการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยอีกหรือไม หากมีไมเพียงพอใหพิจารณาโอน/แกไข เปลี่ยนแปลง
แผนงานโครงการที่มีความจําเปนนอยกวามาดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีใหความชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนในดานของภารกิจและวัสดุ อุปกรณท่ีนําไปชวยเหลือ 
  
  จึงเรียนมาเพื่อแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สําหรับ
ทองถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

 ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน เปนอํานาจหนาท่ีท่ีตองดําเนินการและจัดใหมีข้ึนเพื่อเปนการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 กําหนดให
ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเขตทองท่ี (เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร) ท่ีติดตอกับ
เขตทองท่ีท่ีเกิดภัย มีหนาท่ีสนับสนุนการปองกันภัยฝายพลเรือนใหแกเขตทองท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยข้ึน ซึ่ง
ทองถิ่นบางแหงอาจไมมีความพรอมในดานการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 ดังนั้น เพื่อการสนับสนุนทองถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จึงกําหนดหลักเกณฑใหทองถิ่นที่ไมมีความพรอมดานเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประสานการขอความชวยเหลือจากศูนย อปพร. หรือทองถิ่นที่มีความพรอม 
สนับสนุนทองถิ่นที่ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังตอไปนี้ 
 1. กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหประสานความรวมมือกับศูนย อปพร. จังหวัด ศูนย อปพร. อําเภอ และศูนย อปพร.ทองถิ่นที่ใกลเคียง
หรือทองถิ่นที่มีความพรอมดานเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหการ
สนับสนุนโดยใหดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งประกอบดวย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 
และภัยอื่นๆ อันมีมาเปนสาธารณะ ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น เชน ไฟปา ภัยแลง 
ภัยหนาว แผนดินถลม ตึกถลม ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากการคมนาคมขนสง ฯลฯ โดย
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จัดทําเปนแผนหลักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมกับศูนย อปพร.ดังกลาว หรือทองถิ่นที่มี
ความพรอมเพื่อใหการสนับสนุน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะขอรับการสนับสนุนจัดทําแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของตนเองแลงสงใหศูนย อปพร.หรือทองถิ่นที่มีความพรอมท่ีจะ
สนับสนุน ไดใหความเห็นชอบ 
  1.2 ใหมีการประสานแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติการ
รวมกับศูนย อปพร.หรือทองถิ่นท่ีมีความพรอมดานเครื่องมือ เครื่องใช ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได
เมื่อเกิดเหตุการณข้ึนในพื้นที่ เชน ข้ันตอนในการดําเนินการตามแผน การใหความชวยเหลือในดานพัสดุ 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช บุคลากร การสื่อสาร เสนทางคมนาคม แผนที่ และอื่นๆ ท่ีจําเปน ตลอดจน
คาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนเปนผูออกคาใชจาย 
 2. ใหมีการซักซอมแผนปฏิบัติการรวมกับศูนย อปพร.หรือทองถิ่นที่มีความพรอมดาน
เครื่องมือเครื่องใช ใหมีความสามารถปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อเกิดเหตุการณและใหมีการพิจารณา ทบทวน
หรือปรับปรุงแผนรวมกันใหเปนปจจุบัน ท้ังนี้ เพื่อใหสอดคลองกับขีดความสามารถของเครื่องมือ 
เครื่องใช ท่ีมีอยูทุกกรณี 
 3. เมื่อมีสาธารณภัยเกิดข้ึนใหทองถิ่นที่ไมมีเครื่องมือ เครื่องใช ประสานการขอรับการ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากศูนย อปพร. หรือทองถิ่นที่มี
ความพรอม เพื่อใหการชวยเหลือตามแผนปฏิบัติการโดยเร็ว 
 4. หากศูนย อปพร. หรือทองถิ่นที่ใหความชวยเหลือประสงคจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเปนคาใชจาย ใหจัดทํารายละเอียดคาใชจายสงใหทองถิ่นที่ขอรับความชวยเหลือพิจารณาให
การสนับสนุน ดังนี้ 
  4.1 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใชปฏิบัติงาน
ตามความเปนจริง 
  4.2 คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการ
เดินทางสําหรับเจาหนาท่ีท่ีออกปฏิบัติงาน ใหเบิกจายดังนี้ 
   1) คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา คาใชจายในการเดินทาง
สําหรับเจาหนาท่ีท่ีเปนขาราชการ ใหเบิกจายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   2) คาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีท่ีไมใชขาราชการ ใหเบิกจายตามอัตราคาจาง
แรงงานขั้นต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
   3) คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องมือ
และอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหเบิกจายได 1 คน ตอ 1 จุด 
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   4) คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีขับเครื่องจักรกล หรือยานพาหนะ
ใหเบิกจายได 1 คนตอเครื่องจักรหรือยานพาหนะ 1 คัน 
 5. เมื่อทองถิ่นที่ขอรับความชวยเหลือไดรับแจงคาใชจายแลว ใหพิจารณาตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของคาใชจายอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบถูกตองแลวใหเบิกคาใชจายจากงบประมาณ ประเภท
สํารองจายไดไมเกินวงเงินที่ไดรับแจง ภายใน 30 วัน 
 6. กรณีมีความจําเปนตองขอรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชนที่ไมใชหนวยงานตามขอ 1 
สามารถกระทําไดโดยไมตองมีการประสานแผนก็ได และสําหรับการสนับสนุนงบประมาณคาใชจายให
ดําเนินการตามขอ 4 และขอ 5 โดยอนุโลม 
 7. กรณีขอรับการสนับสนุนความชวยเหลือจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
ภูมิภาคใหเบิกคาใชจายไดตามหลักเกณฑของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยหนาว 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือซักซอมแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชน 
ในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังในขณะกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลัง
เกิดเหตุ โดยใหนํางบประมาณที่ตั ้งจายไวแลวหรือเงินสะสมไปดําเนินการชวยเหลือประชาชน 
ความละเอียดตามหนังสืออางอิง นั้น 

 กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวาในขณะนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมี
กําลังแรงปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําใหบริเวณดังกลาวอุณหภูมิจะลดลงและมี
อากาศหนาวเย็น ซึ่งมีผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอนจากสถานการณดังกลาว ในฐานะที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีตองบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ดังนั้น เพื่อใหการ
ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแกประชาชนผูประสบภัยหนาวเปนไปดวยความรวดเร็ว 
จึงเห็นควรปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยหนาว ดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรติดตามสถานการณและการรายงานพยากรณอากาศจาก
อําเภอ จังหวัด และกรมอุตุนิยมวิทยา และเตรียมวัสดุอุปกรณและเจาหนาท่ี ใหพรอมในการแกไขปญหา
ภัยหนาวไดทันทวงที 

2. ในกรณีท่ีประสบสถานการณภัยหนาวขึ้นในเขตพื้นที่และประชาชนไดรับความ
เดือดรอนไมสามารถชวยเหลือตนเองได องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 สํารวจความเดือดรอนและความตองการของประชาชน และดําเนินการตรวจสอบ
งบประมาณรายจายวามีแผนงานโครงการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยหนาวกรณีฉุกเฉินไวหรือไม 
หากไมไดตั้งงบประมาณไวควรนําเงินสํารองจายซึ่งไดตั้งงบประมาณไวแลวใชจายในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรกซึ่งอํานาจการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายเปนของคณะ
ผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   พ.ศ. 2541 ขอ 19 และหากเงินสํารองจายมีไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายการที่เหลือจาย
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หรือไมมีความจําเปนตองใชจาย ไปเพิ่มจายได โดยการอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณฯ ขอ 26 

2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจยืมเงินสะสมที่เก็บรักษาไวดําเนินการแกไขปญหา
กรณีฉุกเฉินที่เกิดภัยหนาว ตามวงเงินที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดซึ่งอาจอนุมัติเปนของคณะผูบริหาร
ทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 82 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
       

ขอแสดงความนับถือ 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ท่ี มท 0808.3/ว 323  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 15 มีนาคม 2547 

เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 
 3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 
 4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 2487 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 

 ตามที่ไดมีหนังสือแนะนําและซักซอมแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนอันเนื่องมาจากสภาวะแหงแลง และหลักเกณฑการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใชในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสืออางอิง นั้น 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ขณะนี้มีหลายพื้นที่ไดเกิดสภาวะปญหา
ความแหงแลง ประชาชนอาจไดรับความเดือดรอน การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อ
การเกษตร ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 เห็นชอบในสวนราชการสนับสนุน
กําลังคน เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ
รุนแรงตามที่จังหวัดรองขอ ซึ่งกรณีดังกลาวกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแนะนําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถชวยเหลือในสภาวการณความแหงแลง ดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความแหงแลงท้ัง
ในขณะกอนเกิดเหตุ การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรไดสํารวจแหลงน้ํา อุปกรณสงน้ํา ระบบการสงน้ํา 
รถบรรทุกน้ําใหมีสภาพสมบูรณ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบภารกิจถายโอน ดานการ
จัดการระบบน้ําจากสวนราชการตางๆ ใหพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อการปรับปรุง ซอมแซม และการ
บํารุงรักษา ใหสามารถใชการไดเพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่ออุปโภค และบริโภค โดยไมขาดแคลน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 
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3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรไดประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ท่ีมีอุปกรณ 
เครื่องมือ และกําลังคน ท่ีสามารถเขามาชวยเหลือสนับสนุนไดเมื่อเกิดปญหา หรือใหความชวยเหลือ
สนับสนุนกําลังคน เครื่องมือเครื่องใช อุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกหนวยงานตางๆ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 2487 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 โดย
อนุโลม 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
พงศโพยม วาศภูติ 

(นายพงศโพยม วาศภูติ) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

180 ภาคผนวก  8 

ท่ี มท 0891.2/ว 1726  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
  ถนนราชสีมา กทม. 10300 

 22 ตุลาคม 2547 

เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1275 ลงวันที่ 11 เมษายน 2546 
 4.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่  
  15 มีนาคม 2547 
 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 0808.3/ว 2534 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 

สิ่งท่ีสงมาดวย    แบบรายงานการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง จํานวน 1 ชุด 

 ตามที่ไดซักซอมแนวทางปฏิบัติในการตั้งงบประมาณรายจาย และแนวทางปฏิบัติในการ
ชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย ตามอางถึง นั้น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ในขณะนี้ประชาชนในหลายจังหวัดกําลังไดรับความเดือดรอนจาก
สถานการณความแหงแลง เปนเหตุใหขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร 
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปน
หนวยงานที่ใกลชิดกับปญหาความตองการของประชาชนเปนอยางดี อีกทั้งมีงบประมาณของตนเอง
ที่สามารถใหการชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็ว จึงขอใหจังหวัด แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เตรียมการชวยเหลือประชาชนผูประสบปญหาความแหงแลง ดังนี้ 

1. สํารวจพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อวางแผนปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง และ
จัดทําแผนใหการชวยเหลือประชาชน ท้ังกอนเกิดปญหา ขณะเกิดปญหา และหลังเกิดปญหา โดยให
จังหวัดและอําเภอเปนศูนยกลางในการประสานแผนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการหรือองคกรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ 

2. สํารวจดูแลวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช แหลงน้ํา และระบบการแจกจายน้ําสะอาดที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยูหรือไดรับการถายโอนจากสวนราชการตางๆ ใหอยูในสภาพสามารถใช
งานไดทันที ตลอดจนสํารวจครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช เชน เครื่องสูบน้ํา รถบรรทุกน้ํา ของภาคเอกชน
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ในพื้นที่ท่ีเตรียมไวลวงหนาใหพรอม ในการระดมทรัพยากรสําหรับชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุ โดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชวิธีการเชา หรือขอยืมอุปกรณ จากภาคเอกชน โดยจัดสรรคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง และคาเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจาหนาท่ี หรือผูชวยเหลือในการปฏิบัติราชการไดตามระเบียบที่
เกี่ยวของ 

3. เมื่อเกิดเหตุความเสียหายจากสถานการณความแหงแลงอันมีผลกระทบตอความเปนอยู
ของประชาชนในดานน้ําอุปโภค บริโภค ผลผลิต และการประกอบอาชีพ ใหดําเนินการสํารวจความ
เสียหายและดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี หากเกินขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแจงศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาปญหาความแหงแลง
อําเภอ/จังหวัด เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป 

4. ในการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับเตรียมการแกไขปญหา
และดําเนินการชวยเหลือประชาชน ใหปฏิบัติตามหนังสือท่ีอางถึง ซึ่งไดซักซอมแนวทางปฏิบัติไวแลว 

5. ขอใหจังหวัดสั่งการใหทองถิ่นจังหวัดสรุปผลการดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชน
ท่ีไดรับความรอนรายงานกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน จนกวา
สถานการณ ปญหาความแหงแลงจะสิ้นสุดลง โดยใหรายงานครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
สาโรช คัชมาตย 

(นายสาโรช คัชมาตย) 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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แบบรายงานการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาความแหงแลง 
จังหวัด................................... 

 
จํานวน อปท. (แหง) 

อําเภอ 
ไมประสบ
ปญหา
ความ 

แหงแลง 

ประสบ
ปญหา 
ความ 

แหงแลง 

รวมงบประมาณ
ที่ อปท. เตรียม
ไว สําหรับแกไข
ปญหาความแหง

แลง 

รายละเอียดการ
ดําเนินการแกไข

ปญหาความแหงแลง 

รวม
งบประมาณที่
เบิกจาย (บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. อําเภอ......... 
2. อําเภอ......... 
3. อําเภอ......... 
 
 
 

 

      

รวมทั้งจังหวัด       
 
 
 
       ลงช่ือ..................................................... 
                (     ) 
       ตําแหนง................................................ผูรายงาน  
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ท่ี มท 0808.3/ว 1082  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

 25 มีนาคม 2546 

เรื่อง  การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากสภาวะความแหงแลงขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 1519 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2545 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแนะนําแนวทางปฏิบัติการต้ังและการใชงบประมาณ 
เพื่อชวยเหลือประชาชนทั้งกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังการเกิดเหตุ ตอมาไดมีหนังสือซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2546 โดยเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
งบประมาณเพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากภัยสาธารณะประเภทตางๆ 
ความโดยละเอียดปรากฏตามหนังสือท่ีอางอิง นั้น 

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา ขณะนี้เปนระยะเวลายางเขาสูฤดูรอนประชาชนอาจ
ไดรับความเดือดรอนจากสภาวะความแหงแลง เนื่องจากฝนทิ้งชวงและเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร ในฐานะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่อยู
ใกลชิดประชาชนไดรับรูถึงปญหาความตองการของประชาชน และมีงบประมาณของตนเองที่สามารถ
ใหการชวยเหลือประชาชนไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพรอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถบริการประชาชนเมื่อเกิดสภาวะความแหงแลงข้ึน ดังนี้ 

1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดําเนินการปองกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่ เกิดจากสภาวะความแหงแลง โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติในดานการจัดเตรียม
งบประมาณกอนเกิดเหตุ การใหความชวยเหลือในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 1519 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2545 
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2. กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบภารกิจถายโอนจากสวนราชการตางๆ แลว 
เชน การขุดและปรับปรุงคลองสงน้ํา การซอมแซมคลองสงน้ํา การซอมแซมระบบชลประทาน การ
ซอมแซมอางเก็บน้ําและฝายน้ําลน จากกรมสงเสริมสหกรณ การขุดลอกคลอง ขุดลอกแหลงน้ํา ขุดสระ
เก็บน้ํา เพื่อการอุปโภค การขุดเจาะน้ําบาดาลและปรับปรุงซอมแซมบอบาดาล จากสํานักงานการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) การกอสรางฝายประชาอาสา การบํารุงรักษาซอมแซมแหลงน้ําขนาดเล็ก
จากกรมการปกครอง การกอสรางระบบน้ําสะอาดหมูบาน การกอสรางระบบประปาหมูบาน ถังเก็บน้ํา
แบบ ฝ.99 การกอสรางและซอมแซมระบบประปาชนบท จากกรมทรัพยากรน้ํา เปนตน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อการปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ําหรือประปาที่
ไดรับการถายโอนดังกลาวเพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยไมขาดแคลนตลอดป 

3. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ีประสบกับสภาวะความแหงแลงจัดทํา
แผนปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนใหครบวงจร ท้ังการปองกันและการบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากความแหงแลงในเขตทองถิ่น ซึ่งจําเปนตองมีการสํารวจพื้นที่ท่ีอาจขาดแคลนน้ํา และ
จัดหาแหลงน้ํา ตลอดจนปรับปรุงซอมแซมอุปกรณการเก็บกักน้ํา ใหสามารถใชประโยชนได นอกจากนี้
อาจจัดหาถังน้ํา โองน้ําใหแกราษฎรเพื่อกักเก็บน้ําสําหรับไวใชชวงฤดูแลงหรืออาจจัดหาน้ําสะอาดเพื่อ
การบริโภคแจกจายใหกับราษฎรโดยไมคิดมูลคา ตามหลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อการ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองทองถิ่นจังหวัด จัดใหมีการประสานแผนการ
ปฏิบัติชวยเหลือประชาชนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวนราชการที่จะใหความชวยเหลือประชาชนในเขตทองถิ่นที่
รับผิดชอบ เชน การประปาสวนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนตน และเมื่อ
ประสานแผนการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสร็จเรียบรอยแลวใหนําไปประสานแนวทาง
และวิธีปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชนกับศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความแหงแลงของจังหวัดและอําเภอตอไป 
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4. ใหรายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบเปน
ระยะจนกวาการใหความชวยเหลือประชาชนจะเสร็จสิ้น 

จึงเรียนมาเพื่อแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบและดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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ท่ี มท 0808.3/ว 1275  กระทรวงมหาดไทย 
  ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

 11 เมษายน 2546 

เรื่อง  การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในสภาวะความแหงแลง 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 1082 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือแนะนําและซักซอมแนวทางปฏิบัติ ในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนอันเนื่องมาจากสภาวะความแหงแลง ท้ังแนวทางในการตั้งงบประมาณและ
แนวทางการดําเนินการ เพื่อใหสามารถชวยเหลือประชาชน เมื่อสภาวะความแหงแลงไดเกิดข้ึนในพื้นที่
ไดทันทวงทีตามหนังสือท่ีอางอิง นั้น 
 โดยท่ีขณะนี้ มีหลายพื้นที่ท่ีไดเกิดสภาวะปญหาความแหงแลง เนื่องจากเปนชวงของฤดูรอน
แลวปรากฏฝนเริ่มท้ิงชวง เกิดภาวะขาดแคลนน้ําในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนน้ําเพื่อการเกษตร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานแรกที่จะตองเขาไปแกไขปญหาและชวยเหลือประชาชน
ซึ่งประสบปญหาเดือดรอนนั้น ดังนั้น เพื่อใหการแกไขปญหาและการชวยเหลือประชาชนในพื้นที่จาก
สภาวะความแหงแลงไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลาและสนองตอบตอปญหา จึงขอ
ซักซอมและเนนย้ําแนวทางในการปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการแกไขปญหาสภาวะความแหง
แลงของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ดานงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหาความ
แหงแลง ท้ังในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี 
มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 
1519 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2545 และใหพิจารณาตั้งงบประมาณประเภทสํารองจายใหเพียงพอสําหรับใช
จาย เมื่อกรณีเกิดสภาวะความแหงแลงรุนแรงและมีระยะเวลา ท้ังนี้เพื่อสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในสวนรวมไดทันทวงที 

2. ดานการสํารวจและการจัดเตรียมแหลงน้ําตนทุน ใหสํารวจ กําหนด จํานวนแหลงน้ําและ
ปริมาณน้ําตนทุนในพื้นที่ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดใหญ รวมท้ังสํารวจระบบการสงน้ํา ท้ังคลองสงน้ํา
ธรรมชาติ ระบบชลประทาน อางเก็บน้ํา ฝายน้ําลน น้ําบาดาล แหลงน้ําตางๆ ท้ังท่ีเปนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเองและของสวนราชการ โดยทั้งนี้เพื่อประโยชนในการกําหนดประเภทใชสอย เพื่อ
อุปโภคหรือบริโภคหรือเพื่อการเกษตร และเพื่อความสะดวกตอการขนสง 
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3. ดานการปรับปรุงและซอมแซม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดสํารวจแหลงน้ํา 
อุปกรณการสงน้ํา ระบบการสงน้ํา รถบรรทุกน้ําใหมีสภาพสมบูรณ สามารถใชการไดทันที ตลอดเวลา 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ท่ีไดรับโอนภารกิจดานการจัดการระบบน้ําจากสวนราชการนั้นๆ แลว
ท่ีใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การซอมแซมระบบคลองสงน้ํา ระบบชลประทาน การขุดลอก คู 
คลอง ท่ีตื้นเขินใหมีสภาพที่กักเก็บน้ําไดสมบูรณ 

4. ดานบุคลากร และการจัดตั้งศูนยปองกันแกไขปญหา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
จัดทําแผนและโครงการและจัดตั้งศูนยในการแกไขปญหาและการใหความชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาท่ีใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมท้ัง การกําชับบุคลากรที่รับผิดชอบใหมีความพรอม และสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีในการแกไขปญหาไดทันที และรวดเร็ว เมื่อไดรับการรองขอ 

5. การประสานงานกับหนวยงานอื่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดประสานงานกับ
หนวยงานตาง ในพื้นที่ท่ีมีอุปกรณ เครื่องมือ และกําลังคนที่เขามาชวยสนับสนุนเมื่อเกิดปญหาได เชน 
หนวยทหาร หนวยบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวงชนบท สถาบันการศึกษา กลุมมวลชน หรือองคกร 
เอกชนตาง ๆ ท่ีมีกําลังคน เครื่องมือ ยานพาหนะ ท่ีสามารถเขามาเสริมความชวยเหลือไดในยามจําเปน 

6. ดานการสนับสนุนน้ําเพื่อแกไขปญหาจากการประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดประสานงานกับผูวาการประปาสวนภูมิภาคแลว โดยท้ังนี้หาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่มีสํานักประปาสวนภูมิภาคตั้งอยูหรือในพื้นที่ใกลเคียงตองการน้ําเพื่อ
ไปบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่แลว ขอใหประสานงานกับผูรับผิดชอบใน
สํานักงานประปานั้น ๆ ไดโดยตรง โดยทั้งนี้ขอใหนําน้ําท่ีไดรับการสนับสนุนไปเพื่อชวยเหลือประชาชน
ท่ีประสบปญหาจากสภาวะความแหงแลงเทานั้น 

 
จึงเรียนมาเพื่อแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ และดําเนินการตอไป 

   
ขอแสดงความนับถือ 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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วิทยุสื่อสาร 
ในราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

_______________________________________________________________________________ 
ท่ี มท.0808.2/ว 2501      วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
ถึง ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา ตรัง สตูล และนราธิวาส 
_______________________________________________________________________________ 

ขอความ 
 ตามที่ไดเกิดสถานการณอุทกภัยในพื้นที่ทําใหประชาชนไดรับความเดือด จึงขอใหแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑท่ีวาดวย
การตั้งงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนซึ่งไดแจงตามหนังสือกรมการปกครอง ท่ี มท 0313.4/ว 3050 
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธุ 2543 ซึ่งไดกําหนดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม โดยสามารถใชเงินจายเปนคา
วัสดุซอมแซมที่อยูอาศัย เครื่องครัว อุปกรณประกอบอาหาร เครื่องนุงหม คาเครื่องใชอื่นๆ ท่ีจําเปนใน
ชีวิตประจําวัน คาจัดการศพผูเสียชีวิต เปนตน ท้ังนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชเงินสํารองจายท่ีได
ตั้งงบประมาณไวแลวไปใชจายในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนอันดับแรก และหาก
เงินสํารองจายไมเพียงพอก็อาจโอนงบประมาณรายการที่เหลือจายหรือไมมีความจําเปนตองจายไปเพิ่ม
จายไดโดยการอนุมัติของผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 26 หรืออาจใชเงินสะสมซึ่งเปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 91 
 

 
ธวัชชัย ฟกอังกรู 

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 



  

 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ที่ 220/2548 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-------------------------------- 

 
 ดวยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินโครงการจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยวาจางหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา จัดทํามาตรฐาน จํานวน 12 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 5 คณะ 
ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ มาตรฐานการพัฒนาและ
สงเคราะหผูพิการ และมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน และมาตรฐานสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 
- คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานระบบน้ําสะอาด มาตรฐานการบริหารจัดการ

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร  และมาตรฐานการกอสราง  บูรณะ  และ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา 

- คณะทํางานที่ 5 รับผิดชอบ มาตรฐานการควบคุมอาคาร มาตรฐานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการวางผังเมือง 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีให
เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจของประชาชน จึงแตงตั้ง



 

 

คณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงรางมาตรฐาน 12 มาตรฐาน 
ดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 
 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที ่5 
พิจารณารางมาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที ่220 /2549 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2549 
---------------------------- 

 
1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายธวัชชัย ฟกอังกูร) ประธานคณะทํางาน 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ คณะทํางาน 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัดยะลา คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีนครลําปาง จังหวัดลําปาง คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี คณะทํางาน 
9. นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร จังหวัดนราธิวาส คณะทํางาน 
10. นายกเทศมนตรีตําบลทาวุง จังหวัดลพบุรี คณะทํางาน 
11. นายกเทศมนตรีตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม คณะทํางาน 
12. นายกเทศมนตรีตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท คณะทํางาน 
13. นายกเทศมนตรีตําบลกําแพง จังหวัดสตูล คณะทํางาน 
14. นายกเทศมนตรีตําบลวังไผ จังหวัดชุมพร คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาสุด จังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลมะนาวหวาน จังหวัดลพบุรี คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง จังหวัดสระบุรี คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลสรอย จังหวัดแพร คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ํากอ จังหวัดเพชรบูรณ คณะทํางาน 
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผ จังหวัดกาญจนบุรี คณะทํางาน 
22.  ทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต คณะทํางาน 
23. ทองถิ่นจังหวัดแพร คณะทํางาน 
24. ผูแทนสภากาชาดไทย คณะทํางาน 



 

 

25. ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย คณะทํางาน 
26. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย คณะทํางาน  
27. ผูแทนกรุงเทพมหานคร คณะทํางาน 
28. ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน 
29. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง คณะทํางาน 
 สวนทองถิ่น 
30. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
31. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
32. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
33.  ผูแทนสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น คณะทํางาน 
34.  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางาน 
35.  ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น คณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ที่ปรึกษา 
 
1. นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายวัลลภ พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 

คณะผูจัดทาํในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. วาท่ี ร.ต. ธานินทร ริ้วธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น 
5. นางราตรี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น 
6. นายศิริวัตน บุปผาเจริญ ผูอํานวยการสวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคล 
   สวนทองถิ่น 
7. นายอวยชัย พัสดุรักษา เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
8. นายวัฒนพงค วองจรรยากุล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
9. นายอํานวย ชางกลึงเหมาะ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 7ว 
10. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
11. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
12.  นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5  
13. นางพีรญา อาจเอื้อน เจาพนักงานปกครอง 5 
14. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
15. นางรัชนี เหรา พนักงานบันทึกขอมูล 
 



 

 

คณะผูจัดทาํในสวนของสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา 
แหงมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร   ลีปรีชานนท ผูจัดทํา 
2. นายตอพงศ กิตติยานุพงศ ผูจัดทํา 
3. นายชาตรี ถิ่นสิริพัฒนกิจ ผูจัดทํา 


