
การบรหิารจดัการสาธารณภยัใน

ประเทศไทย
โดย

นางปวีณา  ทองสกุลพนัธ์

นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ

ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 



ประเด็นการน าเสนอ

ภยัพิบตัแิละผลกระทบ

นโยบายและแนวทางทีเ่ก่ียวขอ้ง

กฎหมายการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัและ

ระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้ง

บทบาทในการป้องและบรรเทาสาธารณภยั

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ



ขอบเขตการแลกเปล่ียนเรียนรู้

1. แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2558

2. พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550

3. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556



การจดัการสาธารณภยัท่ีผา่นมา

ชาติ

จงัหวดั/อ าเภอ

ทอ้งถ่ินการจดัการขณะเกิดภยั

เผชิญเหต ุ- บรรเทาทกุข์



การจดัการสาธารณภยัในปัจจบุนั/อนาคต

การจดัการความเสี่ยงจากสาธารณภยั

ชาติ

จงัหวดั/อ าเภอ

ทอ้งถ่ิน/ชมุชน

การร ูร้บั - ปรบัตวั – ฟ้ืนเรว็ทัว่ 

- อยา่งยัง่ยืน



สภาพปัญหา

 ว ุ่นวาย สบัสน

 ไม่ร ูใ้ครเป็นใคร

 ความอยากร ูอ้ยากเห็น 

(ไทยมงุ)

 ไม่มีผ ูส้ ัง่การ

 จิตอาสาอยากช่วย

 ผ ูส้ื่อขา่ว

 VIP (Very Idiot Person)

 การสื่อสาร

 การควบคมุ

สถานการณ์

 การสัง่การ

 การประสานงาน

 ฯลฯ

ขอ้บกพรอ่ง

ในการจดัการสาธารณภยั



 เตรยีมการปฏิบติั

 หาวิธีแกไ้ขปัญหา

หาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุใน

การปฏิบติังาน

 จดัการทรพัยากรท่ีมี

จ ากดัใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ก าหนดขัน้ตอนปฏิบติัให้

บรรลเุป้าหมาย

ใชค้วามร ูท้กัษะตดัสินใจ

ช้ีขาดเหตกุารณใ์นอนาคต

การวางแผน

(Planning)
คือ

เครือ่งมือท่ีใชแ้กปั้ญหา



ประโยชนข์องการวางแผน

 หน่วยงานมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบติังาน

 ลดความเส่ียงและลดความผิดพลาดในการท างาน

 ป้องกนัการท างานซ ้าซอ้น

บรรลผุลส าเรจ็ไดง่้าย  รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ประหยดัทรพัยากรทางการบริหาร

เป็นระบบ ติดตาม ควบคมุ ก ากบั 

การบรรลถุงึเป้าหมาย

จะคุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กบัการวางแผน”



แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 

พ.ศ. 2558

ส ำนักงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวดันครปฐม



คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (กปภ.ช.)

ใหค้วามเห็นชอบแผน ปภ. แห่งชาติ เมือ่วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2558

การด าเนินการและการขบัเคลือ่นแผน

คณะรฐัมนตรี ประชมุมีมติอนุมติัแผนฯ เมือ่วนัที ่31 มีนาคม 2558

 มอบหมายใหห้น่วยงานทุกภาคส่วน ปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามแผน ฯ 

 มอบหมายใหห้น่วยงานแต่ละระดบั จดัท าแผนปฏิบติัการรองรบั และบรรจุ

แผนงานโครงการที่เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   ลงใน

แผนปฏิบติัราชการประจ าปี

 ใหส้ านกังบประมาณ หน่วยงานและ อปท. ใหค้วามส าคญัในการจดัสรร

งบประมาณเพือ่การป้องกนัลดผลกระทบ การเตรียมความพรอ้ม การจดัการใน

ภาวะฉุกเฉินและการฟ้ืนฟูอย่างยัง่ยืน



สำระส ำคญั

น าไปสู่การจดัการภยัพิบติัอย่างยัง่ยืนและสอดคล้องกบัหลกัสากล
(แนวคิด – รู้รบั – ปรบัตวั – ฟ้ืนเรว็ทัว่ – อย่างยัง่ยืน : Disaster Resilience)

มุ่งเน้นเอกภำพกำรจัดกำรสำธำรณภัย

บูรณำกำรท ำงำนทุกหน่วยงำน

เน้นกลยุทธ์กำรท ำงำนเชิงรุก

แนวคดิกำรลดควำมเส่ียงจำกสำธำรณภัย

หลกักำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกสำธำรณภัย



แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ.2558

สถำนกำรณ์       
และแนวโน้ม

ภำพรวมของแผนฯ

นโยบำย    
ยุทธศำสตร์

หลกักำรจดักำร

กำรลดควำมเส่ียงกำรจดักำร   
ในภำวะฉุกเฉิน

กำรฟ้ืนฟู

ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ

กำรขบัเคล่ือน

ภำคผนวก



แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 58 

ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีผูร้บัผดิชอบตามระดบัการจดัการ

สาธารณภยั  ดงันี้



ระดบัความรนุแรงของสาธารณภยั

ความรนุแรงระดบั 1

สาธารณภยัท่ีเกดิขึ้นท ัว่ไปหรอืมีขนาดเลก็

ผูอ้  านวยการทอ้งถิน่  ผูอ้  านวยการอ าเภอ และ/หรอื ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

กรงุเทพมหานคร  สามารถควบคุมสถานการณแ์ละจดัการระงบัภยัได ้

โดยล าพงั เป็นผูค้วบคุม และส ัง่การ



ความรนุแรงระดบั 2

สาธารณภยัขนาดกลาง

ผูอ้  านวยการในระดบั 1 ไม่สามารถควบคุมสถานการณไ์ด ้ 

ผูอ้  านวยการจงัหวดั และ/หรอื ผูอ้ านวยการกรงุเทพมหานครเขา้ควบคุม

สถานการณ ์และส ัง่การ



ความรนุแรงระดบั 3

สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบรนุแรงกวา้งขวาง

หรอืสาธารณภยัท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญ

หรอือปุกรณพ์เิศษ

เป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีเสยีหายเป็นบรเิวณกวา้งขวาหรอื

สถานการณข์องสาธารณภยัท่ีเกดิขึ้นจ าเป็นตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญหรอื

อปุกรณพ์เิศษ 

ผูอ้  านวยการกลาง หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้ญัชาการ

เหตุการณเ์ขา้ควบคุมสถานการณ ์ส ัง่การ และบญัชาการ



ความรนุแรงระดบั 4

สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบรา้ยแรงอย่างยิง่

เป็นสาธารณภยัขนาดใหญ่มากเป็นพเิศษ ท่ีมีผลกระทบรา้ยแรงอย่างยิง่

ต่อชวิีตและทรพัยส์นิและขวญัก าลงัใจของประชาชนทัว่ประเทศ

นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตร ี ท่ีนายกรฐัมนตรมีอบหมาย  

จะเป็นผูบ้ญัชาการเหตุการณเ์ขา้ควบคุมสถานการณ ์ส ัง่การ 

และบญัชาการ



มีผลใช้บังคบั วนัที่ 6 พฤศจิกำยน 2550

พระรำชบัญญัติ
ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐

กรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
DEPARTMENT OF DISASTER PREVENTION AND MITIGATION

MINISTRY OR INTERIOR

พรบ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2550



ยกเลิก1.
พ.ร.บ. ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ.2542

พ.ร.บ. ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

2. น าสาระส าคญัของ พ.ร.บ. ท่ียกเลิกมารวมไว้ด้วยกนั

3. นิยามค าว่า สาธารณภยั ยงัหมายความรวมถึงภยัทางอากาศ  
และการก่อวินาศกรรม เช่นเดิม แต่เพ่ิมเติมให้ครอบคลมุ                
ถึงอบุติัภยั ด้วย

สาระส าคญั



กรม ปภ. มีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏบิตักิาร ประสานการปฏบิตั ิใหก้าร

สนบัสนุน และช่วยเหลอืหน่วยงานของรฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

และหน่วยงานภาคเอกชนในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั



พ.ร.บ. ฉบบัน้ี แบง่ออกเป็น ๖ หมวด ๕๘  มาตรา
มาตรา ๑ ช่ือพระราชบญัญติั 
มาตรา ๒ วนับงัคบัใช้ 
มาตรา ๓ ยกเลิกพระราชบญัญติั
มาตรา ๔ บทนิยาม                   

หมวด ๑ บททัว่ไป (มาตรา ๖ - ๒๐)       
หมวด ๒ การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (มาตรา ๒๑ - ๓๑)
หมวด ๓ การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ในเขต กทม. 

(มาตรา ๓๒ - ๓๘)
หมวด ๔ เจ้าพนักงานและอาสาสมคัร (มาตรา ๓๙ - ๔๒)
หมวด ๕ เบด็เตลด็ (มาตรา ๔๓ - ๔๘)
หมวด ๖ บทก าหนดโทษ (มาตรา ๔๙ - ๕๕)

บทเฉพาะกาล  (มาตรา ๕๖ - ๕๘)

พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550



สำธำรณภัย

ม. 4 แห่ง พ.ร.บ. ปภ.50

หมำยควำมว่ำ อคัคภัีย วำตภัย อุทกภัย                   
ภัยแล้ง โรคระบำดในมนุษย์ โรคระบำด
สัตว์ โรคระบำดสัตว์น ำ้  กำรระบำดของ
ศัตรูพืช ตลอดจนภัย อ่ืน ๆ อนัมีผลกระทบ
ต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำเกดิจำกธรรมชำติ                    
มีผู้ท ำให้เกดิขึน้ อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด        
ซ่ึงก่อให้เกดิอนัตรำยแก่ชีวติ ร่ำงกำยของ
ประชำชน หรือควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สิน
ของประชำชน หรือของรัฐ  และให้
หมำยควำมรวมถึง ภัยทำงอำกำศ และกำร
ก่อวนิำศกรรมด้วย



มาตรา 6 ก าหนดใหมี้คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ  “กปภ.ช” ประกอบดว้ย

นายกรฐัมนตร ีหรอื รองนายกฯ ซึง่นายกฯมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย       เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึง่

ปลดักระทรวงมหาดไทย                เป็นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง

ปลดักระทรวงกลาโหม

ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลดักระทรวงคมนาคม

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ



ผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ 

ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ

ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ

ผูบ้ญัชาการทหารบก

ผูบ้ญัชาการทหารเรอื

ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ

เลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ

ผูท้รงคุณวุฒิอกีไม่เกนิ 5 คน

อธิบดกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ (ต่อ..)



มาตรา 11 : ให ้ปภ. เป็นหน่วยงานกลางของรฐั ในการ

ด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ

ประเทศ

มาตรา 12 : ก าหนดสาระส าคญัของแผนการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ

มาตรา 13,14,15,18,19,20  : ก าหนดผูอ้  านวยการระดบั

ตา่ง ๆ  ตัง้แตร่ะดบัชาต ิถึงระดงัทอ้งถ่ินรบัผิดชอบในการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาติ



www.themegallery.com Company Logo

โครงสรา้งการบงัคบับญัชา

ผ ูบ้ญัชาการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ
รมว.มท.

ปลดักระทรวง
รองผ ูบ้ญัชาการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ

อธิบดี กรม ปภ. ผ ูอ้ านวยการกลาง



ผวจ. ผ ูอ้ านวยการจงัหวดั

นายก อบจ. รอง ผอ. จงัหวดั

นายอ าเภอ ผอ. อ าเภอ

นายกเทศมนตร ี 
นายกเมืองพทัยา  
นายก อบต.

ผอ. ทอ้งถ่ิน

ผ ูช้่วย ผอ. ทอ้งถ่ิน

ปลดัเทศบาล  
ปลดัเมืองพทัยา
ปลดั อบต.



รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/

ผ ูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ

ผวจ.เป็นผ ูอ้ านวยการจงัหวดั

ปมท. เป็นรองผ ูบ้ญัชาการ

อธิบดี ปภ. เป็นผ ูอ้ านวยการกลาง

ผ ูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร

เป็นผ ูอ้ านวยการ กทม.นายก อบจ. เป็นรองผ ูอ้ านวยการจงัหวดั

ปลดั กทม.

รองผ ูอ้ านวยการ
นายอ าเภอ

ผ ูอ้ านวยการอ าเภอ
ผอ. เขต

ผ ูช้่วยผ ูอ้ านวยการ

นายก อบต.

ผ ูอ้ านวยการทอ้งถ่ิน

นายกเทศมนตรี

ผ ูอ้ านวยการทอ้งถ่ิน

ปลดัเทศบาลเป็นผ ูช้่วยปลดั อบต. เป็นผ ูช้่วย

นายกเมืองพทัยา

ผ ูอ้ านวยการทอ้งถ่ิน

ปลดัเมืองพทัยาเป็นผ ูช้่วย

ผงัการจดัองคก์รป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน

คณะกรรมกำรป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัแห่งชาติ (กปภ.ช.)



แนวคิดการจดัการภยัพบิตัิ

อดตี “รอใหเ้กดิภยัพบิตัิเสยีก่อน แลว้จงึค่อยหาทางจดัการ”

ปัจจุบนั

การจดัการภยัโดยเนน้การจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัิ

โดยใหช้มุชนเขา้มาร่วมเป็นเจา้ของกจิกรรม หรอืเรยีกว่า

การจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัโิดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน

(Community Based Disaster Risk 
Management : CBDRM)



กรอบงานเฮียวโกะ  (Hyogo Framework for Action 2005-2015)

เม่ือเดอืนมกราคม 2548 ตวัแทนรฐับาลจาก 168 ประเทศ ไดจ้ดัใหมี้

การประชมุโลกดา้นการลดภยัพบิติัขึ้นท่ีเมืองโกเบ จงัหวดัเฮยีวโกะ ประเทศญีปุ่่น

และไดเ้สนอหลกัการท่ีเป็นแนวทางและสิง่ท่ีตอ้งปฏบิติัตามล าดบัความส าคญั

และวิธีการปฏบิติัเพือ่ใหช้มุชนท่ีอยู่ในความล่อแหลม สามารถอยู่อย่างปลอดภยั

จากภยัพบิตัิไดเ้ป็นผลส าเรจ็ประกอบดว้ย

1. ใหค้วามส าคญักบัการลดความเสีย่งจากภยัพบิติัเป็นอนัดบัแรก

2. รูถ้งึความเสีย่งและด าเนนิการ

3. สรา้งความรู ้ความเขา้ใจและความตระหนกั

4. ลดความเสีย่ง

5. เตรยีมความพรอ้มและพรอ้มท่ีจะด าเนนิการ



เกิดภยั

ก่อนเกิดภยั

ระหวา่งเกิดภยั

หลงัเกิดภยั

การป้องกนัและ

ลดผลกระทบ การฟ้ืนฟบูรูณะ

การเตรียมความพรอ้ม ภาวะฉกุเฉิน
)

วฏัจักรของภยัพิบติั

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย



ข ัน้ตอนการด าเนนิงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

 การเตรยีมพรอ้ม  (ก่อนเกดิภยั)

 การเผชญิเหตุ (ขณะเกดิภยั)

 การฟ้ืนฟบูรูณะ (ภยัผ่านพน้ไปแลว้)
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การจดัการในภาวะฉกุเฉิน

การฟ้ืนฟสูภาพรา่งกาย/จิตใจ

การฟ้ืนฟสูิ่งกอ่สรา้ง

การป้องกนัภยั

การลดผลกระทบจากภยั

การเตรียมพรอ้มรบัภยั

การเตือนภยั

กระบวนการด าเนินงานป้องกนัภยั



การเตรยีมพรอ้ม

(ก่อนเกดิภยั)



ระยะก่อนเกดิสาธารณภยั

เป็นการด าเนนิกจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิการป้องกนัและลดผลกระทบของภยั

และการเตรยีมความพรอ้ม เพือ่ใหก้ารปฏบิติัเม่ือมีเหตุสาธารณภยัเกดิขึ้น ให ้

สามารถลดอนัตรายและความสญูเสยีใหม้ากท่ีสดุ โดยใชห้ลกัการจดัการความ

เสีย่งจากภยัพบิติัโดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน (Community Based Disaster 

Risk  Management : CBDRM) โดยมีกจิกรรม ดงันี้



 การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน

 สรา้งความตระหนกัแก่ชมุชน ใหร่้วมกนัคิด

 ร่วมกนัวางแผนป้องกนัและลดผลกระทบจากสาธารณภยั

 การจดัใหมี้การประเมินความล่อแหลมเสีย่งภยั 

 ส ารวจพื้นท่ีเสีย่งภยั

 การจดัท าแผนป้องกนัภยัและการฝึกซอ้มแผน

 การเตรยีมความพรอ้มในดา้นบุคลากรและเครือ่งมืออปุกรณกู์ภ้ยั

 การฝึกอบรม จนท./อาสาสมคัร/อปพร.

ระยะก่อนเกดิสาธารณภยั (ต่อ)



การประเมินความเสีย่งภยัโดยการมีส่วนร่วมของชมุชน

เป็นข ัน้ตอนใหก้ารสรา้งใหช้มุชนตระหนกัถงึภยั และวิเคราะห์วางแผน

ลดความเสีย่ง กจิกรรมในการประเมินความเสีย่งมี 5 กจิกรรม ดงันี้

กจิกรรมท่ี 1 การเตรยีมการด าเนินงาน

กจิกรรมท่ี 2 การประเมินภยัและวิเคราะห์

ความล่อแหลม

กจิกรรมท่ี 3 การประเมินความเสีย่งและการจดั

ระดบัความเสีย่ง

กจิกรรมท่ี 4 การจดัการความเสีย่ง

กจิกรรมท่ี 5 การจดัท าแผนท่ีเสีย่งภยั และแผนท่ีปลอดภยั



การจดัใหมี้องคก์รชมุชนในการสรา้งความปลอดภยั

การจดัต ัง้องคก์รชมุชนจะแตกต่างกนัไปตามสถานการณแ์ละจ านวน

ประชากรของแต่ละชมุชน เช่น

คณะกรรมการอ านวยการ

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายเฝ้าระวงั

และแจง้เตือนภยั

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายอพยพและ

หนภียั

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายท่ีพกัฉกุเฉนิ

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายกูภ้ยัและ

ช่วยชวิีต

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายรกัษาความ

ปลอดภยั

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายสาธารณสขุ

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายบรรเทาทุกข์

และฟ้ืนฟผููป้ระสบภยั

คณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัชมุชน



การจดัท าแผนเตรยีมความพรอ้มรบัมือภยัพบิตัิส าหรบัชมุชน

ชมุชนเสีย่งภยัทุกแห่งจ าเป็นตอ้งเป็นแผนเตรยีมความพรอ้มรบัมือภยัพบิติัส าหรบั

ชมุชน  เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหช้มุชนมีการป้องกนัและลดผลกระทบจากภยัและเพิม่

ศกัยภาพของชมุชนใหมี้ขดีความสามารถในการเผชญิสถานการณฉ์กุเฉนิ โดยการจดัท า

แผนจะตอ้งค านงึถงึการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนใหม้ากท่ีสดุ



การเตรยีมความพรอ้มป้องกนัภยั
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จนท.รฐั

อาสาสมคัร

ประชาชน

แผน ปภ.

แผนเฉพาะภยั

แผนอพยพ

เฝ้าระวงั

แจง้เตือน

ก ูชี้พ/ก ูภ้ยั

การเตรียมความพรอ้มป้องกนัสาธารณภยั

อปท.

สว่นราชการ

องคก์ร การ

กศุล



อำสำสมัคร (ม.๔๑)

ให้ผู้อ ำนวยกำรจัดให้มีอำสำสมัครในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ เพ่ือปิิบัติหน้ำที่

(๑) ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย

(๒) ปิิบัติหน้ำทีอ่ื่นตำมทีผู้่อ ำนวยกำรมอบหมำยและตำมระเบียบที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด

อปพร. คือ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน

ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐
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การพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ย อปพร.

ใหมี้ก าลงัพลพรอ้มปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม

เพียงพอ 2 % ของประชากร ของเทศบาล/อบต. 
หรอือยา่งนอ้ย อบต. ขนาดเล็ก มี > 50 คน ข้ึนไป

ทัว่ประเทศ 1 ลา้นคน

ดา้นปรมิาณ
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โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงทีมก ูชี้พก ูภ้ยั

ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM

เป้าหมาย...

OTOSOTOS

มีทีมกูชี้พกูภ้ยัหรือหน่วยเผชิญเหตปุระจ าพ้ืนท่ีครบ            ทุก

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
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อาสาสมคัรแจง้เตือนภยั “มิสเตอรเ์ตือนภยั”

ใหท้กุชมุชนเสี่ยงภยัมีมิสเตอรเ์ตือนภยั

ท าหนา้ท่ีเฝ้าระวงัแจง้เตือนภยั



การเสริมสรา้งศกัยภาพชมุชนดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 

วตัถปุระสงค์

เพ่ือใหช้มุชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภยัมีการบรหิารจดัการ

ภยัพิบติัโดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน (CBDRM) 

แนวทางการด าเนินงาน

 ฝึกอบรมผ ูน้ าชมุชนเพ่ือส ารวจและประเมินความเส่ียงภยั  

จดัท าแผนเผชิญเหต ุ

 ติดตามใหแ้ผนมีความสมบรูณ์

 จดัใหมี้การฝึกซอ้มแผน

 จดัใหมี้ อปพร. และมิสเตอรเ์ตือนภยั

 จดัหาอปุกรณก์ ูภ้ยัและทีมก ูภ้ยัประจ าชมุชน
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เป้าหมาย สรา้งความตระหนกัและการมีสว่นรว่ม

เสริมสรา้งศกัยภาพของประชาชนในชมุชน

ชุมชนพร้อมรับมือภัยพบัิติ



โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพชมุชน

โครงการชมุชนเขม้แขง็  เตรยีมพรอ้มป้องกนัภยั

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั



หลกัเกณฑ ์ ชมุชนเขม้แขง็  เตรยีมพรอ้มป้องกนัภยั

1.  สมาชกิในชมุชนมีความตระหนกัถงึปัญหาความเสีย่งภยัทุกประเภท

2.  ชมุชนมีระบบขอ้มูลและแผนการจดัการกบัภยั

3.  ชมุชนมีอาสาสมคัร “มิสเตอรเ์ตือนภยั”และใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่เพือ่

แจง้เตือนภยั

4.  ชมุชนมีการฝึกซอ้มแผนเผชญิเหตุและการอพยพประชาชน

5.  ชมุชนมีการประเมินผลหลงัจากการฝึกซอ้มแผนและมีการพฒันา

ปรบัปรงุแผน



หลกัเกณฑ ์ ชมุชนเขม้แขง็  เตรยีมพรอ้มป้องกนัภยั (ต่อ)

6.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สนบัสนุนงบประมาณในการจดัหาอปุกรณ/์

เครือ่งมือกูภ้ยั

7.  มีทีมกูช้พีกูภ้ยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  พรอ้มปฏบิตัิงานเขา้

ช่วยเหลอืชมุชน

8.  มีการจดัต ัง้ศนูยเ์ตรยีมพรอ้มป้องกนัภยัประจ าชมุชน

9.  มีเครอืข่ายกบัภายนอกชมุชนในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

10. องคก์รชมุชนมีกจิกรรมต่อเนือ่งและพฒันาสมาชกิใหมี้ความเขม้แขง็

อยู่เสมอ



การเผชญิเหตุ

(ขณะเกดิภยั)



ระยะเกดิสาธารณภยั

เป็นการด าเนนิการในสถานการณฉ์กุเฉนิ  โดยการระดมทรพัยากร

ต่างๆ เพือ่การระงบัภยัหรอืลดความรนุแรงของภยัท่ีเกดิขึ้น  กจิกรรม

ท่ีส าคญั ประกอบดว้ย การจดัต ัง้ศนูยอ์ านวยการเฉพาะกจิ  เพือ่ให ้

หน่วยงานท่ีเขา้มาช่วยเหลอืไดป้ระสานการด าเนนิการกบัผูอ้ านวยการ

เหตุการณ ์มีการส ัง่การแกไ้ขปัญหาอย่างมีเอกภาพ



ขัน้ตอนการปฏิบติัเม่ือเกิดภยั

จดัตัง้ศนูยบ์ญัชาการณ์

- แจง้เตือน ประกาศ แนะน า

- อ านวยการ ต่อตา้น ระงบั ลดอนัตราย

- ด าเนินการตามแผน ปพร. แห่งชาติ/ทอ้งท่ี

1

จดัตัง้หน่วยก ูภ้ยั2

- เตรยีมเจา้หนา้ท่ีประจ าศนูย ์เจา้หนา้ท่ี/เครือ่งมือ/สื่อสาร/ยานพาหนะ

- จดัชดุเคลื่อนท่ีเร็ว/ชดุสนบัสนนุ



อพยพ

- จดัสถานท่ีปลอดภยั

- อพยพพน้พ้ืนท่ีอนัตราย

3

รกัษาความสงบเรียบรอ้ย

- ฝ่ายปกครอง/ทหาร/ต ารวจ/อปพร.

4



การปฏิบติัเม่ือเกิดภยั

สาธารณภยั/ภยัพิบติั

ลดอนัตราย

ลดความเสียหายชีวิต/ทรพัยส์ิน



ขณะเกดิภยั

ต ัง้ศนูยอ์ านวยการเฉพาะกจิ

แจง้ชมุชน

เตรยีมอพยพ

สรา้ง/เตรยีม

ท่ีพกัฉกุเฉนิ

การเรยีก

รวมพล

ก าหนด

จุดอพยพ แจง้ผูค้วบคุม

ผ่านเสยีง

ตามสาย



ขณะเกดิภยั

อพยพไปยงัพื้นท่ีปลอดภยั

ติดต่อญาต/ิ

ครอบครวั

ผูป้ระสบภยั

การจดัการ ณ

สถานท่ีรองรบั

ผูอ้พยพ

การตรวจสอบ

จ านวน

ผูอ้พยพ
การประสาน

หน่วยกูช้ีพกูภ้ยั

ช่วยเหลอื

ผูต้กคา้ง

ดแูลความ

ปลอดภยัและ

ความสงบ

การใหบ้รกิาร

ทางการแพทย์

ส ารวจ

ความสญูเสยี/

เสยีหาย

ซ่อมฉกุเฉนิ

ช ัว่คราว



การฟ้ืนฟบูรูณะ

(ภยัผ่านพน้ไปแลว้)



ระยะหลงัจากภยัยุติแลว้

เป็นการด าเนนิการเพือ่การฟ้ืนฟบูรูณะผลจากภยัพบิติัท่ีเกดิขึ้น  โดยมีกจิกรรม เช่น

 การจดัต ัง้หน่วยบรรเทาทุกข ์เช่น การปฐมพยาบาลผูป่้วยเจบ็ การเลี้ยงดผููป้ระสบภยั

ท่ียงัไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองไดใ้นระยะแรก

 การประเมินความเสยีหาย และความช่วยเหลอืใหต้รงตามความตอ้งการของผูป้ระสบภยั

 การส ารวจสิง่สาธารณูปโภคท่ีช ารดุเสยีหาย

 การซอ่มแซมบา้นเรอืนราษฎร สิง่สาธารณประโยชนแ์ละสาธารณูปโภค ใหส้ามารถใชง้าน

ไดต้ามปกติโดยเรว็

ฯลฯ
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 รกัษาพยาบาลผ ูไ้ดร้บับาดเจ็บ

 การสงเคราะหผ์ ูป้ระสบภยั

 การซ่อมแซมสิ่งสาธารณปูโภค

 การรื้อถอนซากปรกัหกัพงั

การฟ้ืนฟบูรูณะ  (Recovery)



การบรหิารจดัการสาธารณภยัในประเทศญีปุ่่ น



ประเทศญีปุ่่นเป็นประเทศท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากภยัพบิตัิทางธรรมชาติ

มากท่ีสดุของโลกดว้ยลกัษณะของ

ภมิูประเทศท่ีเป็นเกาะนอ้ยใหญ่  ต ัง้อยู่บน

แนววงแหวนไฟซึง่เป็นแนวรอยเลือ่น

ของเปลอืกโลก ท าใหเ้กดิภยัจากแผ่นดนิไหว 

พายุไตฝุ้่ นและภเูขาไฟระเบดิเกดิขึ้นเป็นประจ า 



จากประสบการณท่ี์ไดร้บัจากภยัพบิติัดงักล่าว ท าให ้

ประเทศญีปุ่่นเรยีนรูท่ี้จะจดัการ  เพือ่อยู่กบัภยัพบิติั ดงักล่าว

โดยมีแนวทางในการบริหารจดัการภยัพบิตัิ ดงันี้ 



โครงสรา้งการจดัการภยัพบิตัขิองประเทศญีปุ่่ น

1. ระดบัชาติ

2. ระดบัจงัหวดั

3. ระดบัทอ้งถิน่

นายกรฐัมนตรี

รฐัมนตรปีระจ าส านกันายกฯ ดา้นการจดัการภยัพบิตัิ

คณะกรรมการดา้นการจดัการภยัพบิตัิแห่งชาติ

(นายกรฐัมนตรีเป็นประธาน 

รฐัมนตรท่ีีเกีย่วขอ้ง+หวัหนา้องคก์าร+ผูเ้ชี่ยวชาญเป็นกรรมการ)

คณะอนุกรรมการดา้นต่างๆ ฝ่ายเลขานุการ : เลขาธิการ

ส านกันายกรฐัมนตรี



โดยมีผลการจดัการภยัพบิตัิ 3 แผนหลกั

 แผนหลกัส าหรบัการจดัการภยัพบิตัิ

(Basic Disaster Management Plan)

ร่างโดย คณะกรรมการกลางดา้นการจดัการภยัพบิตัิ

(Central Disaster Management Council) มีเนื้อหา

สอดคลอ้งตามพระราชบญัญตัิการจดัการภยัพบิตัิของประเทศ

(Disaster Countermeasure Basic Act 1961)



 แผนปฏบิตัิการ

(Operation Plan)

ร่างโดย หน่วยงานรฐับาลและเอกชนท่ีเกีย่วขอ้ง

 แผนการจดัการภยัพบิติัทอ้งถิน่

(Local Disaster Management)

ร่างโดย คณะกรรมการจดัการภยัพบิตัิระดบัจงัหวดัและ

ระดบัทอ้งถิน่ (Prefectural and Municipal Council)



ประเทศญีปุ่่น เป็นประเทศท่ีใหค้วามส าคญักบัการจดัการภยัพบิตัิ

โดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน (Community Based Disaster

Risk Management : CBDRM) โดยปลกูฝังความรู ้

ความตระหนกั วิธีการปฏบิตัตินเม่ือเกดิภยัพบิตัใิหแ้ก่ประชาชน

ตัง้แต่ยงัเดก็ โดยชมุชน/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูใ้หก้าร

สนบัสนุน



ใหค้วามรูแ้ก่เดก็/เยาวชนและประชาชน..



เจา้หนา้ที่จากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหค้วามรูด้า้นการปฏบิตัิตวั

เมื่อเกิดภยัพบิตัิกบัเดก็และเยาวชน





แบบจ าลองการเกิดแผ่นดนิไหวและวิธปีฏบิตัิตนเมื่อเกิดแผ่นดนิไหว



วางระบบป้องกนัทางโครงสรา้ง..

วางแนวป้องกนัดนิโคลนถล่ม ระบบโครงสรา้งที่ป้องกนัอาคารถล่ม

เมื่อเกิดแผ่นดนิไหว



ทุกชมุชน/ทอ้งถิน่มีวสัดอุปุกรณใ์หก้ารคน้หา/กูภ้ยั, ช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภยัและบรรเทาทุกข ์ไวทุ้กแห่ง..



นำยกรัฐมนตรี

กรณเีกดิสำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิง่

กองบัญชำกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัยแห่ชำติ

ผบ.บกปภ.ช./รอง ผบ.บกปภ.ช.(รมว.มท./ป.มท.)

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรทำสำธำรณภัยกลำง

ผอ.กอปภ.ก. (อ.ปภ.)

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวดั

ผู้อ ำนวยกำรจังหวดั
(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั)

รองผู้อ ำนวยกำรจังหวดั
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั)

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
เมืองพทัยำ

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น
(นำยกเมืองพทัยำ)

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
กรงเทพมหำนคร

ผู้อ ำนวยกำรกรุงเทพมหำนคร
(ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร)

รองผู้อ ำนวยกำรกรุงเทพมหำนคร
(ปลดักรุงเทพมหำนคร)

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
อ ำเภอ

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ
(นำยอ ำเภอ)

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
เมืองพทัยำ 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น
(นำยกเมืองพทัยำ)

กองอ ำนวยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย
เมืองพทัยำ

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน
(นำยกเมืองพทัยำ)

กลไกในกำรจัดกำร
ควำมเส่ียงจำกสำธำรณภัย



โครงสร้ำงศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั

ทีป่รึกษำ/ผู้เช่ียวชำญ

ศูนย์ประสำนงำนกำรปิิบตัิ
ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพนัธ์ร่วม

ส่วนอ ำนวยกำรส่วนปิิบัติกำร ส่วนสนับสนุน

- ประสานงาน ธุรการ ก าลงัพล
- ส่ือสารมวลชนประชาสมัพนัธ์

กำรกู้ชีพ

กำรกู้ภัย

ควำมปลอดภัย

โครงสรำงพืน้ฐำน

ทหำรในพืน้ที่

วเิครำะห์สถำนกำรณ์

ทรัพยำกร

ระเบยีบ กฎหมำย

 ติดตำม    วเิครำะห์
 ประเมนิ   แจ้งเตือน

 รวบรวม/ติดตำม  
 ประเมนิ
 จัดสรร/จัดล ำดบั

ส่ือสำร ขนส่ง

กำรเงนิ กำรแพทย์

สนับสนุน รับริจำค

เสบยีง โยธำ



กำรจดักำรสำธำรณภยัจงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ
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ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

Tel. 0-3533-5798,081-8699107


