
 

 
 
 

 

 
 
 

โดย นายกฤษฎา  บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
12 กรกฎาคม  2559 1 



1. กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการท างาน 
    ตั้งแต่ส่วนกลางถึงต าบล หมู่บ้าน 

อ่ืน ๆ ผู้ใหญ่ 
บ้าน ก านัน นาย   

อ าเภอ ผวจ. ปลัดกระทรวง
อธิบดี

ข้าราชการ
ส่วนกลาง 

76 คน 878 คน 
7,036 คน 

74,664 คน 

อื่น ๆ ประกอบด้วย 
- แพทย์ประจ ำต ำบล 

7,036 คน 
- สำรวัตรก ำนัน           

14,072 คน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน  

195,509 คน 
- กม. 
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2. ข้าราชการมหาดไทย ท าหน้าที่ 3 ประการ  
    ใน 3 บทบาท คือ 

การท างานตามหน้าที่ที่กฎหมายฝ่าย
ปกครองก าหนด 

การท างานตามทีร่ัฐบาลและหรอืกระทรวง
กรมต่าง ๆ ต้องไปปฏิบัติงานในพืน้ที่ แตไ่ม่มี
หน่วยงานในระดบัพืน้ทีร่บัผิดชอบ 

การท างานแก้ไขปัญหาเฉพาะ             
ในพื้นที่ 

 

 

 “บ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข” 
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3.  ภัยพิบัติมีที่มา 2 ประการ 

(1) ภัยที่เกิดจากมนุษย์ (2) ภัยที่เกิดจากธรรมชาต ิ

 กำรปล่อยก๊ำชเรือนกระจกจำกโรงงำน
อุตสำหกรรม 

 กำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ทิ้งขยะ ปล่อยน้ ำเสีย    
ตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

 ภัยที่เกิดจำกควำมไม่สงบของประเทศ 
 ภัยทำงบก ภัยทำงน้ ำ ภัยทำงอำกำศ 
 ฯลฯ 

 แผ่นดินไหว 
 อุทกภัย วำตภัย อัคคีภัย        

ดินโคลนถล่ม 
 สนึำมิ  
 ภัยแล้ง 
 ฯลฯ 
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4.  การเตรียมการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาวิกฤต 

(1) ก่อนเกิดเหตุ 

(2) ระหว่างเกิดเหตุ 

(3) หลังเกิดเหตุ 

เตรียมแผน/ เตรียมคน /เครื่องมือ/ 
ระบบเตือนภัย  

บูรณำกำรทุกหน่วยงำนเข้ำช่วยเหลือตำม
แนวทำงประชำรัฐ  

เยียวยำให้ควำมช่วยเหลือ โดยใช้งบของ อปท. /เงินทดรอง
รำชกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังฯ และหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรอง
รำชกำรฯ  5 



ให้จัดตั้ งกองอ านวยการในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยแบ่งโครงสร้ำง               
ออกเป็น ฝ่ำยอ ำนวยกำรและประสำนงำน ฝ่ำยปฏิบัติกำร และฝ่ำยสนับสนุน รวมทั้งให้
แยกพื้นที่เกิดเหตุและปัญหำของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ง่ำยต่อกำรปฏิบัติกำร ขณะเดียวกัน
บำงพื้นที่หรือบำงเหตุกำรณ์ที่มีควำมเสียหำยมำกกว่ำพื้นที่อื่น ๆ อำจต้องพิจำรณำตั้งจุด
ประสำนงำนหรือศูนย์แก้ไขปัญหำเฉพำะกิจในพื้นที่ไว้ด้วย 
 
     ขอให้ก ำหนดผู้รับผิดชอบเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (on scene commander)                    

รวมทั้งกำรก ำหนดหน่วยงำนรัฐและเอกชน/อำสำสมัครกู้ภัยต่ำง ๆ ตำมศักยภำพหรือ               
ขีดควำมสำมำรถของบุคคลและหรือหน่วยงำนนั้น ๆ ที่จะเข้ำไปช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่
ทั้งก่อนเกิดเหตุ/ระหว่ำงกำรเกิดเหตุ/หลังกำรเกิดเหตุหรือระหว่ำงกำรบรรเทำเยียวยำไว้ด้วย 
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ขอให้จัดล าดับความส าคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยใน
พื้นที่ โดยค ำนึงถึงกำรช่วยชีวิตบุคคลให้พ้นอันตรำยหรือน ำตัวบุคคลที่บำดเจ็บให้
ออกจำกที่เกิดเหตุเป็นอันดับแรก รวมทั้งกำรวำงระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินและกำร
ช่วยเหลือเรื่องกำรให้น้ ำหรืออำหำรก่อน หลังจำกนั้นจึงให้เริ่มขั้นตอนจัดกำรปัญหำ
กับกำรระงับเหตุที่ก ำลังเกิดในพื้นที่ ทั้งนี้ให้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (handbook) 
ดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำ
ต่ำง ๆ ตำมขั้นตอนที่ถูกต้องเมื่อมีเหตุหรือมีสำธำรณภัยเกิดขึ้น 
   

จัดท าบัญชีแยกประเภทและชนิดของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำหรือช่วยเหลือประชำชนแต่ละภัย เพื่อควำมเหมำะสมและสะดวกในกำร               
สั่งใช้เมื่อมีเหตุหรือสำธำรณภัยเกิดขึ้น ท้ังนี้ให้บันทึกบัญชีเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ
ไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติงำน (handbook) ด้ำนสำธำรณภัยด้วย 
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ขอให้ก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่ำงพื้นที่เกิดเหตุมำยังจุดประสำนงำน
หรือกองอ ำนวยกำรระดับจังหวัด และระหว่ำงกองอ ำนวยกำรระดับจังหวัดมำยัง
ศูนย์อ ำนวยกำรบรรเทำสำธำรณภัย ปภ. โดยให้บันทึกช่องทำงและวิธีกำรสื่อสำร
ไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติงำน (handbook) เช่นเดียวกัน    

จัดตั้งส่วนติดตามและประเมินสถานการณ์ไว้ด้วยเพื่อคอยแจ้งเตือน/ ขอควำม
ร่วมมือจำกประชำชนหรือกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์ที่ถูกต้องประชำชนจะได้ไม่ตื่นตระหนก เป็นต้น      
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ขอให้ ผวจ.และนายอ าเภอ                                
ในฐานะผู้ดูแลพืน้ที่ (area manager) 

 ก ำชับเจ้ำหน้ำที่
หน่วยต่ำง ๆ            
ในจังหวัด/ 
อ ำเภอให้         
ลงไปหรือ               
ออกไป
ช่วยเหลือ
ประชำชนที่
ประสบภัยทันที 
ที่เกิดเหตุด้วย 

 ให้มีกำรประสำนกันอย่ำง
ใกล้ ชิ ดระหว่ ำ งหน่ วย
รำชกำรและอำสำสมัคร
ภำคประชำชน รวมทั้ง             
ผู้มีจิตอำสำต่ำง ๆ ที่ได้ลง
ไ ป ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชำชนให้เข้ำใจเพื่อ
ปฏิบัติตำมขั้นตอนและ
แผนปฏิบัติกำร ช่วยเหลือ
ประชำชนข้ำงต้นด้วย 

 ให้ ป ร ะส ำนกั บ เ หล่ ำ
กำชำดจังหวัด/กิ่งกำชำด
อ ำ เภอ  รวมทั้ ง อ ำสำ
กำชำดที่ ได้จัดตั้งไว้ ใน
พื้นที่ต ำบล หมู่บ้ำนได้
ร่วมกันไปดูแลช่วยเหลือ
ประชำชนตำมก ำ ลั ง
ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ ต ำ ม
แนวทำงประชำรัฐ       
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ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคที่เกินขีดความสามารถของจังหวัด/อ าเภอ ก็ขอให้รายงาน
เข้ามาที่ มท. โดยด่วน 

ปมท. ขอมอบหมำยให้ รอง ปมท./ผต.มท./ผต.กรม ในสังกัด มท. ได้ช่วย           
ก ำกับและติดตำมกำรท ำงำนของจังหวัด/อ ำเภอ ตำมที่ได้แบ่งมอบหมำย            
พื้นที่รับผิดชอบไว้ด้วย โดยให้ อปภ. ท ำหน้ำที่ฝ่ำยอ ำนวยกำรในส่วนกลำง 
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การเตรยีมการปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาอุทกภยั วาตภัย  
และดินถล่มปี 2559 

       ฤดูฝนของประเทศปี 2559 เริ่ม 18 พฤษภำคม 2559 และช่วงต้นฤดูฝนกำร
กระจำยของฝนจะไม่สม่ ำเสมอ โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของฤดู และสิ้นสุด
ฤดูฝนประมำณกลำงเดือนตุลำคม ส่วนภำคใต้โดยเฉพำะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝน
ต่อไปอีกถึงเดือนธันวำคม 

          เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่อาจเกิดขึ้น             
ให้มีประสิทธิภาพ จึงขอให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด
ด าเนินการดังนี ้ 11 
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1. ด้านการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 

1.1 การป้องกันและลดผลกระทบ 

(1) ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม            
ใ น พื้ น ที่ เ สี่ ย ง อุ ท ก ภั ย แ ล ะ ดิ น ถ ล่ ม 
ประเมินควำมเสี่ยง ก ำหนดแนวทำงกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ ก ำหนดพื้นที่ปลอดภัย
รองรับผู้อพยพ และกำรจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วครำว  

(2) เตรียมการป้องกันด้านโครงสร้าง 
ใช้กลไกประชารัฐ ร่วมส ำรวจแหล่ง
น้ ำ/เส้นทำงน้ ำไหล หำกมีปัญหำ          
ตื้นเขิน/มีสิ่งกีดขวำงเป็นอุปสรรคต่อกำร
ระบำยน้ ำให้เร่งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
โดยทันที 

(3)ให้ตรวจสอบและก าหนดระดับของระบบ
เตือนภัยของจังหวัด อ าเภอ และ อปท. 
ให้สอดคล้องตำมแผนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยแห่ งชำติ  จัดท ำ
กระบวนกำรเฝ้ำระวังติดตำม กำรแจ้ง
เตือนล่วงหน้ำ และกำรแจ้ง เตือนต่อ
ป ร ะ ช ำ ช น  โ ด ย ก ำ หน ด หน่ ว ย ง ำ น
รับผิดชอบที่ชัดเจน 

(4) ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้           
ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพำะ
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยบ่อยๆ ในกำร
เตรียมรับสถำนกำรณ์อุกภัย กำร
ปฏิบัติตนให้เกิดควำมปลอดภัย เช่น 
ระวั งอันตรำยจำกไฟฟ้ ำรั่ ว  กำร
ป้องกันกำรถูกฟ้ำผ่ำ สัตว์มีพิษกัด 
ตลอดจนโรคระบำด  12 



1. ด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ต่อ) 

1.2 การเตรยีมความพร้อม 

(1) เตรียมควำมพร้อม
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลในกำร
ป้องกันภัยให้
สำมำรถพร้อมใช้งำน
ได้ตลอด  24 ชั่วโมง 
ทดสอบ ระบบ
ติดต่อสื่อสำรหลัก
ระบบติดต่อสื่อสำร
รอง และกำรสื่อสำร
ระบบส ำรอง                 
รวมทั้งจัดเตรียม
สถำนที่รองรับ
ผู้ประสบภัย 

(2) สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ ในกำรปฏิบัติงำน ทั้งเรื่องกำร
ติดตำม เฝ้ำระวัง วิเครำะห์ กำรประเมิน
สถำนกำรณ์ กำรแจ้งเตือนภัย กำรกู้ภัย และ
กำรค้ นหำร่ วมกับฝ่ ำยพล เรื อน  ทหำร 
อำสำสมัครและองค์กรกำรกุศล  

           ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบพื้นที่ที่มีโอกำสเกิด  
ดินถล่ม และให้ติดตั้งระบบเตือนภัยในพื้นที่
เสี่ยง พร้อมจัดเจ้ำหน้ำที่คอยเตือนภัย รวมทั้ง
ให้ถอดบทเรียนในกำรแก้ไขปัญหำภัยพิบัติ         
ที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข
กำรปฏิบัติงำน และกำรซักซ้อมแผนให้ทุก
หน่วยงำนมีควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตรงกัน 

13 



2. ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

2.1 

2.2 

2.3 

เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดภัยพิบัติ ให้ผู้อ ำนวยกำร ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ระดับจังหวัด อ ำเภอ และศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินในระดับ อปท. 
พร้อมก ำหนดโครงสร้ำงศูนย์ฯ ระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ประกอบด้วย ส่วนอ ำนวยกำร ส่วน
ปฏิบัติกำร และส่วนสนับสนุน โดยให้ศูนย์ฯ สั่งกำรระดมสรรพก ำลัง อ ำนวยกำรปฏิบัติกำร
ระหว่ำงพลเรือน ทหำร อปท. และองค์กรกำรกุศลต่ำง ๆ 

จัดตั้งระบบสื่อสำร พร้อมก ำหนดตัวบุคคล ช่องทำงกำรสื่อสำร ส ำหรับประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรส่ังกำร/รำยงำน ระหว่ำงศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ระดับ
จังหวัด อ ำเภอ และศูนย์ฉุกเฉิน อปท. ตลอดจนผู้บัญชำกำรระดับสูงได้ตลอด 24 ชม. 

เมื่อเกิดภัยพิบัติให้ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น และผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติกำรเข้ำให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ประสบภัย พร้อมเร่ง
ประเมินควำมเสียหำย ควำมต้องกำรช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย วิเครำะห์ผู้ประสบภัยในกำร
รับกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินหรือควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกหน่วยภำยนอก เช่น ด้ำนอำหำร 
น้ ำดื่ม กำรรักษำพยำบำล ที่พักพิง ฯลฯ และรำยงำนให้ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัดทรำบ 14 



2. ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ต่อ) 

กรณีสถำนกำรณ์ส่งผลกระทบในวงกว้ำง ให้ผู้อ ำนวยกำรจังหวัดก ำหนดตัวบุคคลหรือหน่วยงำน
รับผิดชอบภำรกิจในแต่ละเขตพื้นที่ประสบภัย เช่น รอง ผวจ. ปลัดจังหวัด หัวหน้ำหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และนำยอ ำเภอ พร้อมก ำหนดสำยบังคับบัญชำที่ชัดเจน เพื่อก ำกับกำรปฏิบัติใน
ภำรกิจส ำคัญ และสนับสนุนก ำลังพล อุปกรณ์ยำนพำหนะ จำกหน่วยทหำรในพื้นที่ เพื่อเร่งให้
ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

2.4 

2.5 

2.6 

กรณีสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบรุนแรงและอำจส่งผลกระทบยำวนำนต่อเนื่อง ให้ตั้งชุด                
ประสัมพันธ์ในภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำร ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจให้ประชำชนทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำของสถำนกำรณ์ และข้อควรปฏิบัติเพื่อลดควำมตื่นตระหนกจำกกำรรับข้อมูล
จำกข่ำวสำรผ่ำนส่ือออนไลน ์

ให้ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัด รำยงำนสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ ต่อกองอ ำนวยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย (กรม ปภ.) โดยทันที ที่หมำยเลข 0-2241-7457-61 หรือสำยด่วน 
1784   

15 



3. ด้านการฟื้นฟู 

ให้ผู้อ ำนวยกำรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ส ำรวจ ประเมินควำมเสียหำย และควำมต้องกำรเบื้องต้น  
โดยจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐำน พร้อมออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐำนในกำรรับกำรสงเครำะห์ฟื้นฟู 

ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้งบของ อปท. และกำรใช้เงินทดรองรำชกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ และหลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินทดรอง
รำชกำรฯ รวมทั้งประกำศของ ปภ.ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลังแล้ว 

กรณีที่อยู่อำศัยของประชำชนที่ได้รับควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติ  ให้ช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองรำชกำร
เป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำงหรือซ่อมแซมที่อยู่อำศัย และจัดหำที่พักอำศัยชั่วครำว รวมทั้งช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้ำนสุขภำพอนำมัย ฟื้นฟูจิตใจ ฟื้นฟูอำชีพ รวมทั้งขอควำมร่วมมือหน่วยทหำรในพื้นที่ 
อำสำสมัคร นักศึกษำอำชีวะ ร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้ผู้ประสบภัย จัดประกอบเลี้ยงในศูนย์พักพิง 

ภำยหลังน้ ำลด แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงกำรทำง ส ำนักงำนทำงหลวงชนบท อปท.
ซ่อมแซมถนน คอสะพำนที่ถูกน้ ำกัดเซำะ ให้สำมำรถสัญจรได้เร็วที่สุด หำกเสียหำยมำกให้ขอรับ 
กำรสนับสนุนจำกหน่วยทหำรพัฒนำในพื้นที่ ปภ.เขต หรือกรม ปภ. ให้กำรสนับสนุน 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 16 


