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ค าน า  

  ด้วยปัจจุบันสาธารณภัย ยังคงมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากข้ึน 
เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย 
ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระทาของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 
รวมทั้งสาธารณภัยหรืออุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระ หน้าที่ ลักษณะงาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดท าเป็นรูปเล่มไว้ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ลักษณะงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดียิ่งข้ึน และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
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    นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  

ผู้จัดท า/รรวบรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ    
     หน้า  

ค าน า            I 
สารบัญ           II  

หลักการและเหตุผล         ๑ 
วัตถุประสงค์          ๑  
นิยามค าศัพท์          ๑  
การจัดตั้งกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     2  
สถานที่ตั้ง          3  
แนวทางปฏิบัติ          ๔  
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน        6  
การอพยพ          8  
การยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน        ๑0  
การปฏิบัติหลังเกิดภัย         ๑1  
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย       ๑3  
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน        ๑๕  
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน        ๑9  
ความคุมครองและบทลงโทษ        22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลน  าหมาน 

1. หลักการและเหตุผล  
สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากข้ึน เนื่องจากความ

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยมากขึ้น 
ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว 
และภัยจากการกระทาของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในลาดับแรก ก่อนที่ หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือประกอบ
กับพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออนวยการท้องถิ่นใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะต้องเตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลงัจากสถานการณ์ภัยยุติ  

2. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้การดาเนินงานจัดการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลน้ าหมาน มีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการงาน  

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ  
๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  

สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด  
๔. เพ่ือให้ ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา  
๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ  
๖. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย  

3. นิยามคาศัพท์  
การปอูงกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นล่วงหน้า ทั้ง

ทางด้านโครงสร้าง และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย  
การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลด 

ผลกระทบทางลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปูองกันมิให้เกิดเหตุหรือลดโอกาสที่อาจก่อให้เกิด
สาธารณภัย  

การเตรียมความพร้อม ( Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ ดาเนินการ  
ล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับผลกระทบ  
จากสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ  

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กรและการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เตรียมความพร้อมรับมือและการฟ้ืนฟูบูรณะ 

/การฟ้ืนฟู... 
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การฟ้ืนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือทาให้สิ่งที่ถูกต้องหรือได้รับ

ความเสียหายจากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่ สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้
ผู้ประสบภัยสามารถดารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว  

หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของ
รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร  

ผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  

รองผู้บัญชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ผู้อ านวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด  
รองผู้อ านวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้อ านวยการอ าเภอ หมายถึง นายอ าเภอ  
ผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล, นายกเทศมนตรี  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เจ้าพนักงาน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๐  
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัด  
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ หมายถงึ องค์กรปฏิบัติในการปูองกัน  

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ และท าหน้าที่ช่วยเหลือจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมายถึง องค์กรปฏิบัติใน  

การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่  

4. การจัดตั งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4.1 องค์กรปฏิบัติ  

๔.๑.๑ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
น้ าหมาน ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น และให้มีที่ท าการโดยให้ใช้ที่ท าการ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน เป็นส านักงานของผู้อ านวยการท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ า
หมาน เป็นผู้อ านวยการ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ร่วมปฏิบัติงาน ในกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
ในพ้ืนที่  

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าหมาน  
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(๑) อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการ  
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน  

(๒) สนับสนุนกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที่ ติดต่อ หรือ  
ใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้ รับการร้องขอ  

(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
รวมทั้ง ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน  

๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าหมาน  

๔.๒.๑ โครงสร้างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าหมาน ประกอบด้วย ๖ ฝุาย ได้แก่  

(๑) ฝุายอานวยการ ท าหน้าที่ อ านวยการ ควบคุมก ากับดูแลในการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดต่อสื่อสาร
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และ
ฝุายที่เก่ียวข้องให้ การติดต่อ เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา  

(๒) ฝุายแผนและโครงการ ท าหน้าที่ เกี่ยวกับงานการวางแผนการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน 
งานติดตามประเมินผล งานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรมต่างๆ และงานการจัดท าโครงการเกี่ยวกับ
การปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(๓) ฝุายปูองกนัและปฏิบัติการ ท าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล  
ประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการต่างๆ ในการปูองกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดข้ึนแล้วให้ได้รับ
ความเสียหาย น้อยที่สุด จัดระบบแจ้งเตือนภัย การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย งานการข่าวการรักษา
ความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา  

(๔) ฝุายฟ้ืนฟูบูรณะ ท าหน้าที่ ส ารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ   
จัดท าบัญชีผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 
เพ่ือให้การสงเคราะห์และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้ง
ด าเนินการฟื้นฟูบูรณะสิ่งที่ชารุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด  

(๕) ฝุายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และ
ความช่วยเหลือให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้ทราบ  

๔.๓ การบรรจุก าลัง  
๔.๓.๑ ในภาวะปกติ ใช้ก าลังเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก  
๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิด หรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด ให้กองอ านวยการ 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่โดยเร็ว 
และรายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบทันที  

5. สถานที่ตั ง  
ตั้งอยู่ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน 392 หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าหมาน อ าเภอ

เมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
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6. แนวทางปฏิบัติ  
การปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย  
ให้งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมานและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง จัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เหมาะสมกับผล
การประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมของพ้ืนที่ รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสา
ธารณภัย เพ่ือให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การปอูงกันและลดผลกระทบ  
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขต
พ้ืนที่ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
- จัดท าแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ 
สารสนเทศ 

- จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสา
ธารณภัย  
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัยระหว่าง 
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้
ร่วมกัน  
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่มี
หน้าที่ปฏิบัติการ 

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ด้านการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบทบาทในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตสานึกด้านความ 
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  
- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ชัดเจน เขา้ใจง่าย เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย
แต่ละกลุ่ม และเป็นที่น่าสนใจ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ
ปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการรณรงค ์ในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

๑.๔ การเตรียมการปูองกันด้านโครงสร้างและ 
เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย 

- จัดหาพื้นที่รองรับน้ าละกักเก็บน้ า  
- สร้างอาคารหรือสถานที่เพ่ือเป็นสถานที่หลบภัย 
ส าหรับพ้ืนที่ที่การหนีภัยท าได้ยาก หรือไม่มีพ้ืนที่หลบ
ภัยที่เหมาะสม  
- ก่อสร้าง/รปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งก าลังบ ารงุ 
หรือเส้นทางไปสถานที่หลบภัยให้ใช้การได้ 

        

       /ร2. การเตรียม... 



- 5 –  

๒. การเตรียมความพร้อม  
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดท าคู่มือและจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน 
ส ารองของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน  
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสาร
สารส ารอง  
- ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่
ประชาชน และเจ้าหน้าที่  
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ 
เตือนภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
ล่วงหน้า  
- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่
ปลอดภัยส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง  
- ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและการ
สัญจรภายในเขตพ้ืนที่  
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย  
- จัดท าบัญชีรายชื่อคนที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒ ด้านบุคลากร - ประเมินความเสี่ยงภัยและความล่อแหลมในเขต
พ้ืนที่ โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและจาก
การ วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ  
- จัดทาแผนที่เสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๒.๓ ด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที  
- จัดท าบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ด้าน  
สาธารณภัยให้ทันสมัย  
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นพื้นฐานส าหรับ 
ชุมชน  
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย  
- จัดหาน้ ามันเชื้อเพลิงสารอง/รแหล่งพลังงานสารอง 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ์ - จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล ไฟฟูา 
ประปา ผู้นาชุมชน ฯลฯ  
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
นั้น  
- ก าหนดผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
ของหน่วยงาน 
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การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน  
วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือด าเนินการระงับภัยที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดข้ึน  
โดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
หลักการปฏิบัติ  

คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/รชุมชน กองอ านวยการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน หรือกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อ าเภอเมืองเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การแจ้งเหต ุ - ประชาชน /ร อาสาสมัคร /ร คณะกรรมการฯ ฝุายแจ้ง

เตือนภัย แจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน /ร ชุมชน และ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น /ร ผู้ที่ผู้อ านวยการท้องถิ่น
มอบหมายทราบ โดยทางวิทยุ สื่อสาร /ร โทรศัพท์ -
วิทยุสื่อสารความถ่ี ๑๖๒.175 MHz -โทรศัพท์สาย
ด่วน ๐๘9-๙๔37974 

๒. การระงับเหตุ - คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/ร ชุมชน/รอปพร./รมิสเตอร์เตือนภัย/รOTOS/
อาสาสมัครต่างๆ เข้าระงับเหตุ ตามแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีผู้บาดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที่/ร 
ข้างเคยีง -วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๖๒.175 MHz -
โทรศัพท์สาย ๐๘9-๙437974  
- กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/รชุมชนในการระงับภัย 
ให้ประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หมู่บ้าน/ร ชุมชน รายงานต่อผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น เพื่อขอความช่วยเหลือ 

 

 

 

/ร2. กรณี... 
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๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดตั้งศนูย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ - อ านวยการท้องถิ่นออกคาสั่งศูนย์อ านวยการเฉพาะ

กิจ 
๒. การเฝูาระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั่วโมง - จัดเวรเฝูาระวังติดตามสถานการณ์ 
๓. แจ้งข่าวเตือนภัย - แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

- แจ้งผ่านทางสื่อต่าง ๆ  
- ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ - ผู้อ านวยการท้องถิ่นเข้าพ้ืนที่ และตั้งศูนย์บัญชาการ 
เหตุการณ์ในที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นจุดสั่งการ พร้อมจัด 
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ 
ยานพาหนะในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
- ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยที่เจ็บปุวยเพื่อส่งไปรักษา
ตัวในโรงพยาบาลต่อไป  
- จัดหาปัจจัยสี่ให้แก่ผู้ประสบภัย 
- ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

๖. การรายงานสถานการณ์ - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานสถานการณ์ให้กอง
อ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
และกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดทราบ จนกระทั่งสถานการณ์ภัยสิ้นสุด 
 

๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง /ร 
ส่วนราชการ ต่างๆ ในพื้นที่ /ร องค์กรสาธารณกุศล 
ภาคเอกชน หรือ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป  
- วิทยุสื่อสาร ความถี่ ๑๖๒.175 MHz  
- โทรศัพท์สายด่วน ๐๘๑-๙๔๐๒๒๖๘ 

๘. การอพยพ - เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจ าเป็นต้องอพยพ  
ให้ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างเป็นระบบ 

 

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การส่งต่อการควบคุมสถานการณ์ฯ - กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของท้องถิ่น

จะรับสถานการณ์ได้ ให้รายงานต่อผู้อ านวยการอ าเภอ 
เพ่ือส่งมอบการควบคุมสถานการณ์ต่อไป 

/รการอพยพ... 
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การอพยพ  
วัตถุประสงค์  

  เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ
ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่
สถานที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและ
สามารถให้การบริการประชาชนได้  

หลักการปฏิบัติ  
๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. จัดท าแผนอพยพในพ้ืนที่เสี่ยงจากสาธารณภัย - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ - ประชุมและส ารวจสถานที่  

- สถานที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพประชาชนและ 
สัตว์เลี้ยง  
- เส้นทางหลัก และส ารองสาหรับอพยพ - ปูายแสดง
สัญญาณเตือนภัย ปูายบอกเส้นทางอพยพทั้งเส้นทาง
หลักและเส้นทางรอง  
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จ าเป็น 
ต่อการอพยพ  
- จัดล าดับความส าคัญของการอพยพ โดยจัดแบ่ง
ประเภท ของบุคคลตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน  
- ก าหนดจุดนัดหมายประจ าชุมชนและพ้ืนที่รองรับ 
การอพยพ  
- จัดท าคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้น ง่ายต่อ
การ ท าความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพก าลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ
หน่วยอพยพ 

- ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

๔. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือ
ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

- ประชุมหรือฝึกอบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและแผน 
อพยพ ประเมินเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ต่อไป 

- ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และแบบ
ปฏิบัติการจริง 

๖. ตรวจสอบการท างานระบบสื่อสาร - ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร /ร หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือ
เพ่ือเข้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย  
- ฝึกซ้อมแผนอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนที่อาศัยและท างานในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย 
ว่ามีความเสี่ยงต่อภัยประเภทใด ในหมู่บ้าน/รชุมชน 
เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย 

- ประชุมหมู่บ้าน/รชุมชน 

 

/รการจัด... 
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๒. การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้อพยพ และ 

สัตว์เลี้ยง  
- จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของห้องน้ า อาหาร 
น้ าดื่ม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
- จัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบ่งพ้ืนที่ให้เป็นสัดส่วน 
เป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน  
- จัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการ 
ตรวจสอบจ านวนผู้อพยพ  
- จัดหาสถานที่ปลอดภัยแห่งอ่ืนไว้รองรับในกรณีพ้ืนที่ 
ไม่เพียงพอ 

๒. การรักษาความปลอดภัย - จัดระเบียบเวรยามทั้งในสถานที่อพยพ และ
บ้านเรือน ของผู้อพยพ 

 

๓. การดาเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหมู่บ้าน/ร ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูลแจ้งเตือน
จากอ าเภอ/ร หมู่บ้าน /ร ข้อมูลเครื่องวัดปริมาณน้ าฝน 
/ร มิสเตอร์เตือนภัย 

- เรียกประชุมกองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนตาบลน้ าหมาน 

๒. เตรียมความพร้อม /ร เตรียมพร้อมระบบเตือน ภัย
ทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสารโทรศัพท์ มือถือ 
หรือระบบเตือนภัยที่มีอยู่ในท้องถิ่น) 

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชน 
และอาสาสมัครเตือนภัย 

- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตาบลน้ า
หมาน 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นในพืน้ที่ที่ประสบภัย - บัญชีรายชื่อผู้อพยพ  
- บัญชีจ านวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ  
- ยานพาหนะ  
- อาหารที่ส ารองไว้ส าหรับคนและสัตว์เลี้ยง 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย - ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานทีป่ลอดภัยรองรับผู้อพยพและ สัตว์
เลี้ยง 

- ประสานกับผู้ดูแลสถานที่ 

 

/รเมื่อสถานการณ์... 
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เมื่อสถานการณ์เลวร้ายและจาเป็นต้องอพยพ 
หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ - ฝุายเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยและฝุายสื่อสารของ 
คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมู่บ้าน/รชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพให้
สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เช่น เสียงตาม
สาย วิทยุ หอกระจายข่าว โทรโข่ง นกหวีด หรือ
สัญญาณเสียง/รสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็น
สัญญาณเตือนภัย ประจ าชุมชน/รหมู่บ้าน 

๒. ส่งฝุายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/รจุดรวมพล เพ่ือรับ
ผู้อพยพหรือตามบ้านที่มีผู้ปุวย คนชรา เด็ก และสัตว์
เลี้ยง 

- สั่งการในระหว่างการประชุมกองอ านวยการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ - จัดเวรออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ประสบ
ภัย 

๔. การด าเนินการอพยพเมื่อภัยสิ นสุด 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย - ส ารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัย รวมทั้ง

บ้านเรือน ของผู้เสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพ - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ อพยพ
กลับ 

- จัดการประชุมที่สถานที่ที่ผู้อพยพพักอาศัย 

๕. ด าเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน - ชี้แจงในที่ประชุมและด าเนินการอพยพประชาชน
กลับ 

การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัย  
(๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง

ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ
แล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์ สาธารณภัย
ในพ้ืนที่  

(๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามลาดับ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
อพยพทราบเพ่ือเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป  

(๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมานให้ส่ง 
มอบภารกิจที่ต้องดาเนินการต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพ่ือความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน 

/การปฏิบัติ... 
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การปฏิบัติหลังเกิดภัย  
การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย

บรรเทาลง หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความ
เป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build 
Back Better and Safer) เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 
โดยการน าเอาปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อม
สร้าง (Reconstruction) และการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการส าคัญของการฟ้ืนฟู ได้แก่  

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว  

ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและมี
ส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ ที่จะดาเนินการ  

พิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพ่ือไม่ให้งบประมาณ
ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป  

๑ การส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื องต้น  
กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน ส ารวจ

ความต้องการของผู้ประสบภัยและความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดย
วิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจากสาธารณภัยเพื่อประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของ
ผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการกาจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น 
รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบแนวทางในการ
สร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑ ชุมชน/รหมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและกาหนดก
รอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน ส ารวจประเมินความจาเป็นในการฟื้นฟูภายหลังการ
เกิดสาธารณภัย ดังนี้ 

(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การ
ช่วยเหลือจากภายนอก 

(๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือ
ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

๑.๓ ส ารวจและประเมินความจาเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัยควรส ารวจ
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

/(๑) ข้อมูลการ… 
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(๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง 
สุขภาพ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล 
ฯลฯ) โดยให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ปุวย และผู้พิการ) ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

(๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๑.๔ กองอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน จัดตั้ง
คณะทางานประสานกับชุมชน/รหมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และ
ความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๑.๕ ด าเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูไปยังกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 

การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

๒ การฟื้นฟู 
มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ สิ่ง

สาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูล
ในการฟื้นฟู และกาหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน ส ารวจประเมินความจาเป็นในการฟ้ืนฟูหลังการเกิด 
สาธารณภัย ดังนี้ 

(๒.๑) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การ

ช่วยเหลือจากภายนอก 
(๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ หรือ

ความล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
๓. ส ารวจและประเมินความจาเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 

(๓.๑) ข้อมูลการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร 
การเงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ การ 

/รช่วยเหลือ... 
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ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา 
ผู้ปุวย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

(๓.๒) ข้อมูลการฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย 
การศึกษา การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าหมาน จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความ
ช่วยเหลือ โดยประสานกับอ าเภอเมืองเลย และจังหวัดเลย ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความ
ช่วยเหลือและความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผล การส ารวจความ
เสียหายจาก ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ ให้ส่ง
เรื่องให้กรมปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากวงเงินงบ
กลางรายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ 
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลาง ผู้บัญชาการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ
นายกรัฐมนตรีทราบตามล าดับ 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑. ความเป็นมา 
  พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ได้ก าหนดให้มีเจ้า
พนักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๕๑ ง วันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ 

๒. ความหมาย 
“เจ้าพนักงาน” พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕  

ได้ให้ความหมายไว้ว่า “เจ้าพนักงาน” หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นท่ีต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตามความหมายดังกล่าว จึงวางหลักเกณฑ์การเป็นเจ้าพนักงานได้ ๒ ประการ ดังนี้ 
๑.) ต้องมีการแต่งตั้งโดยผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 

/2.) เป็นการ... 
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๒.) เป็นการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ดังนั้น หากไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว แม้จะ 
ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่เป็นเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. คุณสมบัติของเจ้าพนักงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า 

พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล หรือสารวัตรก านัน 

(๒) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามท่ีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด หรือหลักสูตรอื่นที่กรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การรับรอง 

(๒) เป็นผู้มีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรง เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตาม (๑) หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อ านวยการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นเจ้า
พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ดังนั้น บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานได้ต้องมีคุณสมบัติตาม 
ระเบียบฯ ข้อ ๕ ครบทั้ง (๑) (๒) และ (๓) จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ 

ตามท่ีระเบียบฯ ข้อ ๕ (๒) ก าหนดคุณสมบัติไว้ว่า ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ตามท่ีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด หรือหลักสูตรอื่นที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
การรับรองนั้น กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ด าเนินการออกประกาศกรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เรื่อง การก าหนดหลักสูตรและการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและให้การ
รับรองหลักสูตรอื่นแล้ว โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด และ
หลักสูตรที่กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การรับรอง (ภาคผนวก ๒) 

ส่วนกรณีตามวรรคสองซึ่งก าหนดไว้ว่า กรณีซึ่งไม่มีบุคคลตาม (๑) หรือมีแต่ไม่เพียงพอนั้น  
เจตนารมณ์ในการร่างระเบียบฯ ดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยมี
ความเห็นว่าในการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบาง
แห่งอาจมีบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา 

/สาธารณภัย... 
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สาธารณภัย ได้ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพ่ือมิให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงให้ดุลพินิจผู้อ านวยการใน
การพิจารณาถึงความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุคคล
ตาม (๑) แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรตามท่ีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก าหนด หรือหลักสูตรอ่ืนที่กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้การรับรองเป็นผู้มีสุขภาพดี และร่างกายแข็งแรง เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได ้

๔. ผู้มีอ านาจแต่งตั งเจ้าพนักงาน 
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการ ดังต่อไปนี้ 
๑.) อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลางมีอ านาจแต่งตั้งเจ้า 

พนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
๒.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อ านวยการจังหวัด มีอ านาจแต่งตั้ง 

เจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด 

๓.) นายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ใน
เขตอ าเภอ 

๔.) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 
๕.) ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

๕. การแต่งตั งเจ้าพนักงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า 

พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ ได้ก าหนดไว้ว่า ให้ผู้อ านวยการมีค าสั่งแต่งตั้งเจ้า
พนักงาน ดังนั้น 

การแต่งตั้งเจ้าพนักงานจึงต้องมีการออกค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรม
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดท าตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้การแต่งตั้งเจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับรูปแบบของค าสั่ง บทบัญญัติของ
กฎหมายที่ให้อ านาจในการแต่งตั้ง เขตอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้มีอ านาจแต่งตั้ง (ภาคผนวก ๓) 

๖. การสิ นสุดลงของความเป็นเจ้าพนักงาน 
๑.) ขาดคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการ

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๑) 

/2.) ผู้อ านวยการ... 
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๒.) ผู้อ านวยการมีค าสั่งให้พ้นจากหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ (๒) 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามที่พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดไว้ โดย
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด การใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเงื่อนไขรายละเอียดของแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกัน ดังนั้น เจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องกระท าตามที่พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ บัญญัติให้อ านาจไว้ จึงจะท าให้การกระท าต่าง ๆ ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับ
การรับรอง คุ้มครอง และไม่เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

นอกจากนี้ ในการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัยต้องแต่งเครื่องแบบ ประดับเครื่องหมาย และแสดงบัตรประจ าตัวทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปตามแบบที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

๑. อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่พระราชบัญญัติปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดไว้มีดังต่อไปนี้ 
๑.๑ การเข้าด าเนินการเบื้องต้นเพื่อระงับสาธารณภัย(มาตรา ๒๔ และระเบียบฯ ข้อ ๑๐ (๑)) 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสบเหตุสาธารณภัยมีหน้าที่ต้องเข้า

ด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือระงับสาธารณภัย แล้วรีบรายงานให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นเพื่อสั่ง
การต่อไป 
  ในการเข้าด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือระงับสาธารณภัยนั้นเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีอ านาจด าเนินการใด ๆ เพ่ือคุ้มครองชีวิตหรือปูองกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลได้ ในกรณีมีเหตุ
จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้ประสบเหตุมีอ านาจด าเนินการ
ใดๆ เพ่ือคุม้ครองชีวิต หรือปูองกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์ท่ีจ าเป็นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น และ
อาจเรียกอาสาสมัคร หรือร้องขอพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจในพื้นที่ช่วยเหลือในการด าเนินการดังกล่าว
ด้วยก็ได้เนื่องจากสาธารณภัยอาจเกิดได้ทุกเวลาและสถานที่ การที่ก าหนดให้ผู้อ านวยการต่างๆ เป็นผู้ต้อง
รับผิดชอบในการเข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเสียทุกกรณี ในข้อเท็จจริงไม่อาจจะด าเนินการ
ได ้และในแต่ละพ้ืนที่ย่อมจะมีเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่เพ่ือประโยชน์ในการเข้า
ด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้น ก่อนที่ผู้อ านวยการจะเข้าด าเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายต่อไป จึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประสบสาธารณภัย ที่
จะต้องเข้าด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือระงับสาธารณภัยนั้น 

/๑.๒ การเข้า… 
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๑.๒ การเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ (มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และระเบียบฯ ข้อ ๑๐ (๒)) 
เมื่อเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือ 

สถานที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) แสดงเจตนาในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ก่อน 
เมื่อได้รับอนุญาตจึงเข้าไปได้ เว้นแต่ 

(๑.๑) กรณีไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่อยู่ในเวลานั้น และ 
ปรากฏว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนใดที่จะลดความสูญเสียในชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอันเนื่องจากเหตุสา
ธารณภัยนั้น เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ 

(๑.๒) กรณีเม่ือเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่อนุญาตให้เข้าไปในอาคารหรือสถานที่  
แต่หากผู้อ านวยการซึ่งได้ควบคุมหรือร่วมในการปฏิบัติหน้าที่นั้น เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือ
สถานทีด่ังกล่าว เพ่ือท าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและสั่งการให้เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเข้าไปในอาคารหรือสถานที่นั้นได้ 

(2) กระท าการเท่าที่จ าเป็นแห่งการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อการยับยั้งแก้ไขความ 
เสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ความระมัดระวัง 

(๓) เมื่อด าเนินการแล้ว ให้รายงานผู้อ านวยการในเขตพ้ืนที่ ที่เกิดสาธารณภัยนั้นทราบโดยเร็ว 
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยบางกรณีอาจต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่บุคคลอ่ืนมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองอยู่ ซึ่งตามปกติไม่อาจเข้าไปได้เพราะจะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้นั้น เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้ในกรณี
จ าเป็นเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณ
ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท าการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ แต่การเข้าไปนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ 
อนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น 
หรือเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อ านวยการ ก็ให้กระท าได้แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะไม่ได้อนุญาต โดย
ยังคงถือหลักการในเรื่องของกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอาคารหรือสถานที่นั้นอยู่ และการที่จะเข้าไปได้
โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตนั้นก็จะมีได้เฉพาะกรณีจ าเป็นหรือกระท าการภายใต้ค าสั่งของผู้อ านวยการที่มีอ านาจ
ตามกฎหมายที่จะเข้าไปหรือใช้อาคารหรือสถานที่ใดเพ่ือการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๓ การสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สิน หรือการขนย้ายทรัพย์สินนั้นเอง 
(มาตรา ๒๖ วรรคสอง วรรคสาม และระเบียบฯ ข้อ ๑๐ (๓)) 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้าย
ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสาธารณภัยได้
ง่าย ออกจากอาคารหรือสถานที่ดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากสถานที่ 
ดังกล่าว เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอ านาจขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ ตามความจ าเป็นแก่การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความ
เสียหายอันเกิดจากการกระท าดังกล่าว 

/รในการขนย้าย... 
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  ในการขนย้ายทรัพย์สินนั้น เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องขนย้ายทรัพย์สิน
ไปไว้ยังสถานที่ที่ปลอดภัย เมื่อได้ด าเนินการแล้วและทรัพย์สินดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายหรือสารเคมี ให้
ประสานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่มีหน้าที่โดยตรงเพื่อด าเนินการต่อไป 
  การใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามข้อนี้ เพ่ือปูองกัน
ความเสียหายอันอาจเกิดแก่ทรัพย์สินในอาคารหรือสถานที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง จึงได้ก าหนดให้เจ้า
พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าด าเนินการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหาย
อันเกิดจากการกระท าดังกล่าว เนื่องจากได้มีการแจ้งให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ทราบเพ่ือด าเนินการ
แล้ว 
  ๑.๔ การแจ้งให้ตรวจสอบอาคารหรือสถานที่ (มาตรา ๔๐) 

 ในกรณีที่เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยพบเห็นว่าอาคารหรือสถานที่ใดมีสภาพ
ที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย หรือมีวัสดุหรือสิ่งของใดในอาคารหรือสถานที่ใด ที่อาจก่อให้เกิดสา
ธารณภัยได้ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
เช่น ตรวจสอบว่า อาคารใดไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยอาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ก็ให้มี
อ านาจแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมอาคารเพื่อท าการตรวจสอบตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

๑.๕ การปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการท้องถิ่น (มาตรา ๒๑) 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการท้องถิ่น  

ในกรณีเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นสั่งให้เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสา
ธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๖ การดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สิน (มาตรา ๒๕ และ
ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) 

จ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอ านาจดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้าย 
สิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัดปัดปูองภยันตรายได้ตามที่ผู้อ านวยการ
สั่ง เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การยับยั้ง หรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้นในกรณีท่ีเกิดสา
ธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง 
  การดัดแปลง ท าลาย หรือเคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็น
อุปสรรคแก่การบ าบัดปัดปูองภยันตรายดังกล่าวนั้นหากกระท าภายในอาคารหรือสถานที่ของบุคคลอ่ืนให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๒ โดยอนุโลม และให้กระท าเท่าท่ีจ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย 
  ๑.๗ การจัดให้มีสถานที่ชั่วคราว/รการจัดระเบียบการจราจรชั่วคราว/รการปิดก้ันมิให้เข้าไปใน
พ้ืนที่/รการจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย (มาตรา ๒๗ (๑) - (๔) และระเบียบฯ ข้อ ๑๑ (๒)) 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการมีอ านาจ 
หน้าที่ด าเนินการ 

(๑) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับการปฐมพยาบาล และการ 
รักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 

/(2) จัดระเบียบ... 
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(๒) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือ 
ประโยชน์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(๔) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันเหตุโจรผู้ร้าย 
ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะด าเนินการ 

เองหรือมอบหมายให้พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ หรือช่วยด าเนินการก็ได้ 
๑.๘ การช่วยเหลือผู้ประสบภยัและช่วยขนย้ายทรัพย์สิน (มาตรา๒๗ (๕) และระเบียบฯ  

ข้อ ๑๑ (๒)) 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ มีอ านาจ 

หน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สิน ในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ โดยประสานกับพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจในเขตพ้ืนที่ให้
ร่วมปฏิบัติการด้วย ส าหรับกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ประสานกับองค์การสาธารณกุศลให้ช่วยเหลืออีก
ทางหนึ่งด้วย 
  ๑.๙ การจัดให้มีเครื่องหมายหรืออาณัติสัญญาณ (มาตรา ๒๗ วรรคสอง) 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะจัดให้มี 
เครื่องหมายหรืออาณัติสัญญาณเพ่ือใช้ในการก าหนดสถานที่หรือการด าเนินการจัดให้มีสถานที่ชั่วคราว การจัด
ระเบียบการจราจรชั่วคราว การปิดกั้นมิให้เข้าไปในพื้นที่ การจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม ข้อ ๑.๗ 
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยขนย้ายทรัพย์สินตาม ข้อ ๑.๘ ก็ได้ 

๑.๑๐ การสั่งอพยพ (มาตรา ๒๘) 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับมอบหมายมีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ใน 

พ้ืนที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย และการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพื้นท่ีนั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกไปจากพ้ืนที่ดังกล่าวได้ เฉพาะเท่าที่
จ าเป็นแก่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  การสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยออกไปจากพ้ืนที่ เพื่อการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ให้ด าเนินการโดยจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มผู้ปุวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา 
เด็ก สตรีควรได้รับการพิจารณาให้อพยพไปก่อน และต้องค านึงถึงการจัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและท่ีอยู่อาศัย
ชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ การจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เหมาะสมเปน็ สัดส่วน การจัดระเบียบ
การจราจรในพ้ืนที่รองรับการอพยพด้วย รวมทั้งการน าผู้อพยพกลับไปสู่ที่ตั้งเดิมหากสถานการณ์ภัยได้สิ้นสุดลง
แล้ว 
  ๑.๑๑ การมอบหมายภารกิจหรือจัดสถานที่ให้ (มาตรา ๔๒) 

เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจมอบหมายภารกิจหรือ 
จัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระหว่างเกิดสาธารณภัย ได้ตามที่เห็นสมควร 

/๒. เขตอ านาจ… 
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๒. เขตอ านาจของเจ้าพนักงาน 
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดก้ าหนดให้มีผู้รับผิดชอบใน 

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่าง ๆ เพื่อให้การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละพ้ืนที่มี
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการที่ชัดเจนและสามารถเข้าด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งจะท าให้เกิดการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และได้มีการก าหนด
เขตอ านาจของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อ านวยการกลางปฏิบัติหน้าที่ได้ท่ัวราชอาณาจักร 
  (๒) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในฐานะผู้อ านวยการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัด 

(๓) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายอ าเภอ ในฐานะ 
ผู้อ านวยการอ าเภอ ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอ าเภอ 

(4) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พ้ืนที่ 

(๕) เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แต่ในกรณีที่เป็นการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตทหารหรือที่ 
เกี่ยวกับกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินในราชการทหารต้องเป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือร่วมกันระหว่าง 
ผู้อ านวยการจังหวัดหรือผู้อ านวยการกรุงเทพมหานครและผู้บังคับบัญชาของทหารในเขตพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เว้น
แต่เป็นกรณีการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีในกรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
สั่งการ และการควบคุมก ากับดูแลของผู้ด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศมีผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ไม่เกิดความซ้ าซ้อน รวมทั้ง ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และคล่องตัวยิ่งขึ้น อ านาจ
บังคับบัญชาสั่งการ และควบคุมก ากับดูแล ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ด ารงต าแหน่งใดบ้างมีอ านาจในการบัญชาการสั่งการและสั่งการ
ผู้ใดได้บ้าง ขอบเขตของอ านาจในการสั่งการมีมากน้อยเพียงใด โดยมีการน าระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System : ICS) มาใช้เพ่ือประโยชน์ในการสั่งการควบคุม และประสานความร่วมมือ
ของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพ่ือระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ 

นอกจากนี้ ภัยพิบัติขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกวัน การจัดเตรียมอัตราก าลัง 
เจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เพียงพอส าหรับระงับภัยขนาดใหญ่ไว้ตลอดเวลา จะเป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณค่าใช้จ่ายของประเทศไปโดยใช่เหตุ ด้วยเหตุนี้ การมีผู้ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ 

/รด าเนินการ... 
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ด าเนินการจัดการสาธารณภัย จึงเป็นเรื่องส าคัญและช่วยลดค่าใช้จ่ายใน 
เรื่องนี้ลงได้มาก พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนผู้ที่ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไว้ด้วย 

๑. ผู้บังคับบัญชาสั่งการ และควบคุมก ากับดูแล 
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง 

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ
กลางผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจในการบังคับบัญชาสั่งการ และ
ควบคุมก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

๑.๑ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเมื่อเกิดสาธารณภัย 
ร้ายแรงอย่างยิ่ง มีอ านาจในการ 

(๑) บังคับบัญชาสั่งการเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ท่ัว 
ราชอาณาจักร 

(๒) สั่งการเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามความจ าเป็นในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

(๓) ควบคุมก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในการด าเนินการ ดังนี้ 

 (๓.๑) การดัดแปลง ท าลาย เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุหรือทรัพย์สินของ 
บุคคลใด ที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัดปัดปูองภยันตรายเท่าที่จ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะ
เกิดจากสาธารณภัยนั้น 

(๓.๒) การสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยซึ่งจะก่อให้เกิด 
ภยันตราย หรือกีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓.๓) การปูองกันมิให้บุคคลใดเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณ 
ภัย ตามค าสั่งของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอและ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการมีอ านาจดังนี้ 
(๑) ควบคุมและก ากับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแผน 

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๒) บังคับบัญชาและสั่งการ เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ท่ัวราชอาณาจักร 
๑.๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการ มีอ านาจบังคับบัญชาและสั่งการเจ้า 

พนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ท่ัวราชอาณาจักร รองจากผู้บัญชาการ 
๑.๔ อธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง มีอ านาจดังนี้ 

/ร(๑) ควบคุม… 
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(๑) ควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทั่ว 

ราชอาณาจักร 
(2) สั่งการให้เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีอ านาจในพื้นที่ ดัดแปลง  

ท าลาย เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัด ปัดปูองภยันตราย 
เท่าท่ีจ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดจากสาธารณภัยนั้น 

๑.๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อ านวยการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใน 
ฐานะผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร มีอ านาจดังนี้ 
  (๑) สั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตจังหวัดของตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) สั่งการให้เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด ดัดแปลง ท าลาย  
เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัด ปัดปูองภยันตราย เท่าท่ี
จ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดจากสาธารณภัยนั้น 

(๓) สั่งให้เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง 
ใดตามความจ าเป็นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๖ นายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการอ าเภอ มีอ านาจดังนี้ 
(๑) สั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา 

ธารณภัยในเขตอ าเภอของตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(2) สั่งการให้เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอ ดัดแปลง ท าลาย  

เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัด ปัดปูองภยันตราย เท่าที่
จ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดจากสาธารณภัยนั้น 

(๓) สั่งให้เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ าเภอปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดตามความจ าเป็นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑.๗ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจ 
ดังนี้ 
  (๑) สั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) สั่งการให้เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น ดัดแปลง ท าลาย 
เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัด ปัดปูองภยันตราย เท่าท่ี
จ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดจากสาธารณภัยนั้น 

(๔) สั่งให้เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นของตนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจ าเป็นในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒. ผู้ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงาน 
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่ให้ 

ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
/๒.๑ อาสาสมัคร… 
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๒.๑ อาสาสมัคร มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย ซึ่งในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นบางพ้ืนที่ด้วยจ านวนอัตราก าลังของเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของประชาชน 
ในพ้ืนที่ พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการจัดให้มี
อาสาสมัครในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยก าหนดให้การ
บริหารและก ากับดูแลอาสาสมัคร การคัดเลือก เครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย บัตรประจ าตัว  สิทธิ หน้าที่ และ
วินัยของอาสาสมัคร เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดเรื่อง
ดังกล่าวไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๒ องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
ในระหว่างเกิดสาธารณภัย เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจมอบหมาย
ภารกิจหรือจัดสถานที่ให้องค์การสาธารณกุศลและบุคคลซึ่งเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ในการ 
ให้ความช่วยเหลือได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งได้แก่ การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การช่วยขนย้ายทรัพย์สิน
ในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอ 

๒.๓ พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจในพื้นที่เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาจมอบหมายให้พนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการ หรือช่วยด าเนินการในกรณี
ดังต่อไปนี้ได้ 

(๑) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือ 
ประโยชน์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(๓) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันเหตุโจรผู้ร้าย 

ความคุ้มครอง และบทก าหนดโทษ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกฎหมายได้ก าหนดอ านาจ 

หน้าที่ของเจ้าพนักงาน ซึ่งในการใช้อ านาจหน้าที่จะต้องกระท าตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ จึง
จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและควบคุมเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ ดังนี้ 

๑. ความคุ้มครอง 
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา๔๓ ได้ก าหนดให้ เจ้า 

พนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่ดังกล่าว หากได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ และได้กระท าไป
พอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้ผู้กระท าการนั้นพ้นจากความรับผิดทั้งปวง และใน
การด าเนินการดังกล่าวหากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบ าบัด
ภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึนให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

/๑.๑ การเป็น… 
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๑.๑ การเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ค าว่า “เจ้าพนักงาน” นั้น กฎหมายมิได้ก าหนดค านิยามไว้แต่บุคคลที่เป็นเจ้าพนักงานนั้นมี 

ฐานะนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดาบางประการเนื่องจากผลของอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งผลในทาง
คุ้มครองและผลในทางควบคุมบุคคลผู้เป็นเจ้าพนักงานนั้น ผลที่ว่านี้จะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อเป็นกรณีเก่ียวเนื่องอยู่ใน
หน้าที่การงานของผู้นั้น บทกฎหมายที่คุ้มครองหรือควบคุมเจ้าพนักงานจึงมีความหมายเฉพาะที่เก่ียวเนื่องกับ 
การปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่เกี่ยวไปถึงการกระท าในเรื่องส่วนตัวบุคคลนั้นโดยเฉพาะ 

(๑) ผลในทางคุ้มครองเจ้าพนักงาน คือ เจ้าพนักงานจะได้รับความคุ้มครองตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา หากมีบุคคลใดมากระท ากับเจ้าพนักงานก็จะได้รับโทษทางอาญา เช่น 

- การกล่าวดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระท าการตาม 
หน้าที่ เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๖ ตัวอย่างเช่น พูดว่าต ารวจ
ผู้จับว่า“ต ารวจเฮงซวย ถือว่ามีอ านาจก็ท าไปตามอ านาจ จะต้องให้เจอดีเสียบ้าง”(ฎีกาท่ี ๘๖๒/ร๒๕๐๘) จ าเลย
พูดด่าร้อยต ารวจโท ป. ร้อยต ารวจโท ส. และร้อยต ารวจตรี ซ กับพวกว่า “ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกฉิบหาย ไอ้
มือปืน”ขณะที่ต ารวจเหล่านั้นจะเข้าตรวจค้นบ้านจ าเลยตามหมายค้น (ฎีกาที่๕๔๗๙/ร๓๕๓๖) 

- การแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และกระท าการเป็น 
เจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจกระท าการนั้น เป็นความผิดฐานแสดงตัวเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔๕ ตัวอย่างเช่น นุ่งกางเกงกากี เสื้อคอกลมขาว คาดเข็มขัดหนัง 
แต่งอย่างต ารวจนอกเครื่องแบบยืนเรียกให้รถบรรทุกหยุดตรวจ มีต ารวจในเครื่องแบบในรถยนต์ต ารวจทาง
หลวงใกล้ ๆ กัน เป็นการแสดงตนและท าการเป็นต ารวจทางหลวง (ฎีกาที่ ๒๐๙๙/ร๒๕๒๗) 

(๒) ผลในทางควบคุมเจ้าพนักงาน บทบัญญัติของกฎหมายทางอาญาได้ก าหนดการ 
กระท าของเจ้าพนักงานไว้เช่นกันว่า การกระท าใดเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งจะต้องรับโทษทาง
อาญา เช่น 

- เจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเอง 
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการใดหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วย
หน้าที่เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙ ตัวอย่างเช่น เจ้า
พนักงานจับคนร้ายลักทรัพย์ได้ เรียกเงินจากคนร้ายและปล่อยคนร้ายไป (ฎีกาท่ี ๑๕๔/ร๒๕๐๓) เจ้าพนักงาน
ต ารวจพบ อ.ขับรถยนต์บรรทุกเกินน้ าหนักตามที่กฎหมายก าหนด ได้จับกุมคนขับรถถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่
ตามต าแหน่งโดยชอบแล้ว เมื่อรับเงินจาก อ.ก็ละเว้นไม่แจ้งข้อความแก่ อ. การกระท าดังกล่าวเป็นความผิด
ตามมาตรา๑๔๙ (ฎีกาที่ ๒๓๔๕/ร๒๕๓๖) 

- เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ ตัวอย่างเช่น เป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในระหว่างสอบสวนโจทก์ 
ได้ท าร้ายโจทก์ เพราะโจทก์ไม่ยอมรับสารภาพไม่ยอมลงลายชื่อตามท่ีต้องการจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ (ฎีกาที่ ๑๓๙๙/ร๒๕๐๘) เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเจ้าพนักงาน การที่น างบประมาณมาจัดประมูลให้ผู้รับเหมาตามที่ตนเองต้องการ เป็นการ 

/แสวงหา... 
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แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต (ฎีกาที่ 
๔๕๓๒/ร๒๕๓๔) ทั้งนี้ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามปกติจะมีความผิดแต่เฉพาะบุคคลผู้เป็นเจ้า
พนักงานเท่านั้น บุคคลธรรมดาซึ่งกระท าการเช่นเดียวกันโดยล าพังไม่มีความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้า
บุคคลธรรมดากระท าร่วมกับเจ้าพนักงาน บุคคลธรรมดาก็เป็นได้แต่ผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน 

๑.๒ ผลของการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หากเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ กระท าไปพอสมควรแก่เหตุ และมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เจ้า
พนักงานผู้นั้นพ้นจากความรับผิดทั้งปวง และในการด าเนินการดังกล่าว หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบ าบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ทางราชการจะต้องเป็นผู้ชดเชยความ
เสียหายที่เกิดข้ึนให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๒. บทก าหนดโทษ 
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทก าหนดโทษเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหลายประการซึ่งบางประการเป็นบทก าหนดโทษท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

๒.๑ บทก าหนดโทษส าหรับบุคคลที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
มาตรา ๕๐ ผู้ใดขัดขวางการด าเนินการของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติตาม

ค าสั่งของผู้อ านวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับความผิดตามมาตรานี้เกิดขึ้น
เมื่อมีผู้ขัดขวางการด าเนินการของเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเจ้าพนักงานที่ประสบเหตุสาธารณภัย เข้าไปด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือระงับ 
สาธารณภัย หรือเจ้าพนักงานด าเนินการใด ๆ เพ่ือคุ้มครองชีวิตหรือปูองกันภยันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล ใน
กรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มาตรา ๒๔) 

(๒) กรณีเจ้าพนักงานปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการในการดัดแปลง ท าลาย หรือ 
เคลื่อนย้ายสิ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใดที่เป็นอุปสรรคแก่การบ าบัดปัดปูองภยันตรายเท่าท่ี
จ าเป็นแก่การยับยั้งหรือแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากสาธารณภัย เมื่อเกิดสาธารณภัยและภยันตรายจาก
สาธารณภัยนั้นใกล้จะถึง (มาตรา ๒๕) 

( 3) กรณีเจ้าพนักงานขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับ 
พ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย ตามความจ าเป็นแก่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานซึ่งสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สิน (มาตรา ๒๖) 
ค าว่า “ขัดขวาง” มีความหมายถึง การกระท าให้เจ้าพนักงานได้รับความยากยิ่งข้ึนในการกระท าหน้าที่ ท าให้
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ไม่ด าเนินต่อไปเนื่องจากเหตุที่มีการขัดขวางเช่นนั้น แต่ไม่ต้องถึงขนาดขัดขืน 
ไม่ให้บรรลุผลทีเดียว เช่น การที่ ก. ใช้มือผลักและใช้ตัวดันเจ้าพนักงานต ารวจ เพ่ือแย่งถุงพลาสติกท่ีมีเมทแอม
เฟตามีนบรรจุอยู่ออกจากมือต ารวจไปใส่ปากเคี้ยวเพื่อท าลายหลักฐานนั้น ถือได้ว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติ 
หนา้ ที่ของเจ้าพนักงานต ารวจผู้มีหน้าท ีและก าลังตรวจค้น เพ่ือรวบรวมสิ่ง ของที่จะใช้เป็นพยานหลักฐาน การ
กระท าความผิดตามที่มีการกล่าวหา การกระท าของจ าเลยจึงเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการ 

/รตามหน้าที.่.. 
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ตามหน้าที่ (ฎีกาที่ ๓๘๕๐/ร๒๕๔๓) การยิงปืนขึ้นฟูาขู่ไม่ให้ตามจับเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงาน 
แม้ต ารวจยังคงตามจับจนได้ก็เป็นความผิด (ฎีกาท่ี ๒๔๓/ร๒๕๐๙) ธ. ใช้มือผลักร้อยต ารวจโท ป ในขณะที่จะ
เข้าตรวจค้นบ้าน ธ. ตามหมายค้นที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการ
ตามหน้าที่ (ฎีกาที่ ๕๔๗๙/ร๒๕๓๖) 

๒.๒ บทก าหนดโทษส าหรับบุคคลที่เข้าไปในพ้ืนที่ปิดกั้นโดยไม่มีอ านาจหน้าที่ 
มาตรา ๕๑ ผู้ใดเข้าไปในพ้ืนที่ที่ปิดก้ันตามมาตรา ๒๗ (๓) โดยไม่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

หรือตามค าสั่งของผู้อ านวยการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ปิด
กั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการจะเรียก 
บุคคลดังกล่าวมาตักเตือนแทนการด าเนินคดีก็ได้ความผิดตามมาตรานี้เกิดข้ึนเมื่อ ผู้อ านวยการและเจ้า
พนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ ด าเนินการปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดสา
ธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงในการบรรเทาสาธารณภัยแล้วมีผู้เข้าไปในพ้ืนที่ที่ปิดก้ันโดยไม่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายหรือตามค าสั่งของผู้อ านวยการ แต่หากการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ปิดกั้นผู้อ านวยการหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบจาก
ผู้อ านวยการจะเรียกบุคคลดังกล่าวมาตักเตือนแทนการด าเนินคดีได้ 

๒.๓ บทก าหนดโทษส าหรับบุคคลที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอพยพบุคคลออกจากพ้ืนที่ 
มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอพยพบุคคลออกจากพ้ืนที่ตามมาตรา ๒๘ ถ้า

ค าสั่งอพยพนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือฝุา
ฝืนค าสั่งตามมาตรา ๒๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้แยกเป็น ๒ กรณีดังนี้ 

(๑) กรณีเป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอพยพบุคคลออกจากพ้ืนที่ เมื่อผู้ 
บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย มีค าสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เกิด
หรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยและการที่ผู้ใดอยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือกีดขวางต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน โดยค าสั่งอพยพนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันการกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เท่าท่ีจ าเป็นแก่การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) กรณีเป็นการฝุาฝืนค าสั่งของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการผู้อ านวยการกลาง  
ผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการอ าเภอ ซึ่ง
ประกาศห้ามมิให้บุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใดในพ้ืนที่เกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัย 
ขึ้นในพ้ืนที่ใดและการอยู่อาศัยหรือด าเนินกิจการใด ๆ ในพ้ืนที่นั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง 

๒.๔ บทก าหนดโทษส าหรับผู้ซึ่งเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดย       
มิชอบ 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดเรี่ยไรหรือหาประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ โดยแสดงตน
ว่าเป็นอาสาสมัคร เจ้าพนักงานหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรอื ใช้ชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการด าเนินการดังกล่าว ต้อง 

/ระวางโทษ… 
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ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ผู้กระท าความผิดตามมาตรานี้
อาจเป็นเจ้าพนักงานหรือผู้ที่มิได้เป็นเจ้าพนักงานก็ได้ 
  ค าว่า “เรี่ยไร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๒๕ หมายถึง ขอร้องให้ช่วย
ออกเงินท าบุญตามสมัครใจ เช่น เรี่ยไรสงเคราะห์เด็กก าพร้า เป็นต้น 

“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งอ่ืนที่เป็นคุณแก่ผู้รับ ไม่จ ากัดเฉพาะในทางทรัพย์สิน แต่ไม่ 
หมายความกว้างจนถึงสิ่งที่ให้แก่กันเพียงอัธยาศัยในสมาคม การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนหรือประโยชน์ เช่น ให้
ต าแหน่งการงานให้บริการ ให้ยืมเงินหรือให้ได้รับผลอย่างอ่ืนตามความปรารถนา เป็นต้น 

๒.๕ บทก าหนดโทษส าหรับบุคคลที่น าเอาความลับซึ่งตนได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ใน 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อื่นโดยไม่มีอ านาจ 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสอง 
พันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความผิดตามมาตรานี้ผู้กระท าความผิดอาจเป็นเจ้าพนักงานหรือบุคคลอ่ืนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ โดยได้กระท าการฝุาฝืน กรณีห้ามมิให้บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยน าเอาความลับ ซึ่งตนได้มาในฐานะนั้น ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือ
เปิดเผยความลับนั้นแก่ผู้อ่ืนโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใด หรือแก่การประกอบอาชีพของผู้นั้น 

“ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด” เป็นพฤติการณ์ที่ประกอบการกระท าที่ 
น่าจะเกิดความเสียหายได้ แม้จะไม่เกิดความเสียหายขึ้นจริงก็เป็นองค์ประกอบความผิดที่พิจารณาได้จาก
ความคิดธรรมดาของบุคคลทั่วไปในลักษณะเกี่ยวกับผู้กระท าผิด (ฎีกาท่ี ๗๖๙/ร๒๕๔๐) เมื่อเป็นพฤติการณ์ที่
ประกอบการกระท า จึงไม่ต้องการผล เพียงแต่น่าจะเกิดความเสียหายก็เป็นความผิดส าเร็จ (ฎีกาที่ ๓๗/ร๒๕๔๓, 
๗๖๙/ร๒๕๔๐) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


