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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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  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 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1   บทนํา 3 

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,  
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การดําเนนิการและจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 


