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เอกสารความรู้ฉบับที่ 3/2562 ชุดนี้ประกอบด้วยชุดความรู้ 
จ านวน 2 ตอน โดยฉบับนี้เป็นตอนที่ 2 ที่ได้รวบรวมจากค าบรรยาย  
การถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหาร เทคนิคการท างาน และประเด็น
ส าคัญต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้ได้รับการ
แต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด รุ่นที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจะเป็นหลักคิดแนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจอ านาจ หน้าที่ พัฒนา
ศักยภาพการท างาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในการบ าบัดทุกข์  บ ารุ งสุข เ พ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่          
ของประชาชนดีขึ้น โดยประกอบด้วยประสบการณ์ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 
 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด” 
  นายพรพจน์ เพ็ญพาส  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย” 
 นายธนาคม จงจิระ  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ในหัวข้อ “ประสบการณ์นักปกครอง” 
 นายชยพล ธิติศักด์ิ  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ในหัวข้อ “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่” 

    

 

 



 ทั้งนี้เอกสารความรู้ฉบับนี้ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้
ของสถาบันด ารงราชนุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
www.Stabundamrong.go.th เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป 

 

กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้  

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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บทบาทหน้าที่ของรองผู้วา่ราชการจังหวัด   

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 



บทบาทหน้าที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ขอแสดงความยินดี 
 การแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งนี้ ยึดหลัก  
 1) อาวุโส ให้ความส าคัญเรื่องนี้ และไม่มีมลทิน 
 2) ความเหมาะสม เติบโตมาตามวิถีราชการ 
 

 “ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และขอให้ทุกท่าน
ม่ันใจ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่านมาด้วยความสง่างาม” 

 

 การท างานในต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ขอฝากแนวทางการปฏิบัติราชการคงไม่เป็นทฤษฎี แต่เป็น
แนวทางปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดท างานในนามผู้ว่าราชการจังหวัด       
การลงนามในนามผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องมีมารยาทว่าอะไรควรที่จะลง
นามหรือไม่ควรลงนาม ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้รับผิดชอบ 
กฎหมายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องปฏิบัติตามเกือบ 300 ฉบับ 
 ตัวอย่าง การมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น  
 - สายงานปกครองอาจมอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เคย
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 - สายงานส านักงานจังหวัดจะมีประสบการณ์งานท าแผน
ยุทธศาสตร์งานบริการและอ านวยการ ฯลฯ 

 การบริหารความคาดหวัง คือ การสร้างความสมดุล 
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 การปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่บนความคาดหวัง
ของประชาชนและส่วนราชการ แต่เนื่องจากทรัพยากรมีจ ากัด และความ
ต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ขอให้ใช้ศูนย์ด ารงธรรมซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นศูนย์
บริหารราชการ เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน นอกจากเรื่องคน หรือเรื่อง
เงิน ก็คือ อ านาจของศูนย์ด ารงธรรมที่จะไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน 
ไม่ใช่ศูนย์เรื่องร้องเรียน ใช้อ านาจหน้าที่ ผวจ.ในการควบคุมส่วนราชการ
ในพ้ืนที่ และอ านาจ/บทบาท รอง ผอ.กอ.รมน. สามารถใช้อ านาจหน้าที่   
ที่จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างส่วน
ราชการในพ้ืนที่  
 

 
 

 แนวทางการท างานของจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1. งานของสถาบันงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันขอให้จังหวัดให้
ความส าคัญต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสม เรื่อง จิตอาสา (1) ห้ามเรี่ยไร
เงิน (2) ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง (3) การแต่งกายชุดจิตอาสาให้เหมาะสม 
(4) กรณีเกิดสาธารณภัยให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานด าเนินการไปก่อน 
แล้วค่อยน าใบเสร็จทั้งหมดมาเบิกทีหลัง ให้ท างานตามรับสั่งของพระองค์
ท่านเท่านั้น ตามรูปแบบที่ส านักราชวังก าหนด ห้ามต่อเติมเด็ดขาด 
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              2. การรับเสด็จผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมารับเสด็จเอง ถ้ามอบ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาแทนการรับเสด็จต้องรายงาน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบด้วย ขอให้จังหวัดให้ความส าคัญเป็นพิเศษให้จัดเตรียมการ
ต้อนรับให้สมพระเกียรติ จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับ การซักซ้อมการเตรียม
ความพร้อมในการรับเสด็จ กรณีผู้แทนพระองค์/องคมนตรี เช่นกันต้องจัด
ให้สมเกียรติ 
    3. การเลือกตั้ง ปี 2562 เป็นปีแห่งการเลือกตั้ง 
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพ้ืนที่ระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ 
      3.1) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาต้องดูระบบทะเบียน
ราษฎร เกี่ยวกับประชากร การแบ่งเขตเลือกตั้ง ดูกฎหมายให้ดี อย่าให้
ผิดพลาด แม้ว่าเขาจะเลือกกันเอง  
     3.2) การรักษาความสงบเรียบร้อย การข่าวต้องแม่นย า/
การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับเรื่องทหารในพ้ืนที/่การชุมนุมเรียกร้องให้ถือ
ว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น ปัญหามวลชนม็อบให้ย้ายข้าราชการถือเป็นเรื่องปกติ 
ต้องใช้การข่าวให้เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
กระทรวงมหาดไทย 
              4. มาตรการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยจะสร้างการรับรู้
ผ่านหอกระจายข่าว ระบบกระจายข่าวจะเป็นระบบ (Two ways) 
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ประชาชนโต้ตอบได้ ไปตรวจเช็คหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เร่งแก้ไข
ซ่อมแซม ให้ใช้งานได้ โดยด่วน ขอใช้งบของ อปท. ด้านสาธารณภัยจะ
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนผ่านหอเตือนภัย ให้ไปดูให้ดี ระบบเตือนภัยต้อง
ท างาน ตอนนี้โอนระบบเตือนภัยมาอยู่กับกระทรวงมหาดไทย 
              5. การขออนุมัติจัดท าโครงการในพ้ืนที่เขตป่าสงวน ขอให้
ศึกษาโดยละเอียด ถ้าจะจัดท าโครงการในพ้ืนที่ป่าสงวน ขอให้กรมป่าไม้
ด าเนินการจัดท าโครงการเอง เพ่ือป้องกันการโดนโทษวินัยในภายหลัง  
ทั้งท่ีไม่ได้ตั้งใจกระท าแต่ผิดกฎหมาย 
  6. เรื่องการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะและสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ 
  7.  ให้ศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ ายช่วยเหลือ
ประชาชน เมื่อมีเหตุการณ์ภัยต่างๆ จะได้ช่วยเหลือได้ทันที 
  8. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ยังคงต้องด าเนินการต่อไป 

  
            9. การบริหารจัดการ การขาดแคลนบุคลากร ต าแหน่งเสมียน
ตราและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จะต้องท าอย่างไรในการสร้างบุคลากร
มาทดแทนต าแหน่งดังกล่าว 
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           10. รองผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้         ที่
หลากหลาย เ พ่ือให้ได้ความรู้ ใหม่ๆ อย่างเต็มที่  เต็มใจ เติมก าลั ง
ความสามารถจะได้น ามาใช้ในการสั่งงานราชการในพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์  
แก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล (การครองคน) 
        1. ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการอ่ืนๆ ในการ
บริหารงานบุคคล ควรใช้ภาวะผู้น าเชิงสัมพันธภาพ มุ่งเน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างท่านกับสมาชิกในจังหวัด มีความรู้สึก
ความห่วงใยเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์
ของแต่ละคน สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนว่าจะได้รับการปฏิบัติ          
ทีเ่ป็นธรรม  
          2. องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องรับฟังปัญหา เนื่องจากปัญหาต่างๆ 
ส่วนมากจะเกิดขึ้นที่ท้องถิ่น ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นให้
ความส าคัญเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ของเขา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง  
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          3. ภาคเอกชนต้องถือว่า
เป็นหุ้นส่วน เป็นแนวร่วมส าคัญ    
ที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ ต้องท างาน
แบบเป็นหุ้ นส่ วนกัน  เช่น เป็น
หุ้นส่วนกับหอการค้า หุ้นส่วนกับ
สภาอุตสาหกรรม หุ้นส่วนกับสภา
การท่องเที่ยวของจังหวัด   เป็นต้น ต้องสร้างเวทีเชื่อมระหว่างภาคเอกชน
หรือภาคประชาชนกับภาครัฐ จะท าให้ท่านมีเพ่ือนร่วมงานอีกมาก ขอฝาก
เทคนิคการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนด้วย   
           4. การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขประชาชนขอให้ยึดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก ท าอย่างไรให้ประชาชนมีความสุขหรือคลายความทุกข์
ให้เขา และช่วยผลักดันให้มีแผนชุมชน  
  5. การพิจารณาความดีความชอบ ขอให้พิจารณาถึงผลงานที่
ปรากฏให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี  โดย
พิจารณาจากการท างานทั้งปี ไม่ดูเฉพาะใกล้ๆ เวลาพิจารณา  ไม่ใช้
ความรู้สึกส่วนตัวในการพิจารณาความดีความชอบ 

การประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
       1 .  ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม /
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถครองใจ
คนได้อย่างยั่งยืน ในการท างาน
โดยต้องยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติ
หน้าที่  
 
 



7 
 

        2. กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0302.2/      ว 
5821 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง ก าชับการประพฤติปฏิบัติตนของ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกประเภทที่ต้องถือปฏิบัติดังนี้ 
               2.1) ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และ   
การด าเนินชีวิต 
 

 
 
 

               
 
              2.2) ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยและ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายโดยเคร่งครัด  
              2 . 3 )  ยึ ดหลั ก ธ ร ร ม าภิ บ าล ในกา รปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล ะ               
มุง่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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 2.4) บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม 
              2.5) ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและ มท. เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับประชาชน 
 
          ...หากพบว่าบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ใดกระท า
ความผิด ให้ด า เนินการทางวินัยและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ตรงไปตรงมา 
 



การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย 
นายพรพจน์  เพ็ญพาส 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  
 หลักการท างาน ยึดหลัก 3 ให้ กับผู้ใต้บังคับบัญชา คือ 
 
 
 
  
 ให้ใจ โดยเน้นการท างานเป็นหลัก ในการเลือกคนไม่ต้องเช็ด
ประวัติในการท างาน ต้องรู้จัก ไว้ใจลูกน้อง ลูกน้องต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้
ท างานตามที่มอบหมายได้ส าเร็จ ต้องดูแลลูกน้องทั้งเรื่องกินและอยู่เป็น
ส าคัญ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ลูกน้อง อย่างที่ทหารดูแลลูกน้อง 
 
 ให้เกียรติ ยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันในการท างาน 
 ยึดหลักอาวุโส/ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 
 ให้อ านาจ เมื่อมอบอ านาจในเรื่องนั้นแล้ว ผู้ที่รับมอบอ านาจจะ
เป็นคนช่วยขับเคลื่อนงาน เป็นคนปะทะท างานแทน และร่วมปรึกษางาน 
ถ้ามีปัญหาก็ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 

ให้ใจ ใหเ้กียรติ ใหอ้ านาจ 
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           หลักการท างานยึดหลัก หลักการครองตน  ครองคน ครองงาน 
ในการปฏิบัติงาน 
 1 .หลักการครองตน  1) การพูดจาให้มีเสน่ห์ พูดจาไพเราะ    
มีความอ่อนน้อมและสุภาพ คือ เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  2) การแต่งกาย
ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 3) มีจิตอาสาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งที่
ไม่ใช่งานของตนเอง ซึ่งเป็นเสน่ห์ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
 2. หลักการครองคน 1) เมื่อมอบหมายงานแล้ว ต้องติดตามงาน
อย่างใกล้ชิด  2) ต้องดูแลผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการแบ่งปัน
ซึ่งกันและกันไม่เฉพาะเรื่องเงินการ ให้คุณให้โทษความดีความชอบการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเพราะเหตุใดให้ขั้นเงินเดือน
มากกว่าคนอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการครองคน 
 3. หลักการครองงาน ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มาช่วยใน
การท างาน รวมทั้งอุทิศเวลาให้กับงานที่ท า และส่งเสริม/พัฒนาความรู้
ความสามารถให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการส่งเข้าศึกษาอบรมดูงาน     
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน 
       อาวุธของหัวหน้างาน มี 2 อย่าง คือ 1) การให้คุณให้โทษ 
การพิจารณาความดีความชอบในการท างาน 2) Promote ด้วยการ
ส่งเสริม/สนับสนุน ให้ความก้าวหน้าในการท างานให้แก่ลูกน้อง 
            การท างานเป็นทีม 1) มีการมอบหมายงาน 2) Coaching ด้วย
การให้ค าแนะน า/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา/ชี้แนะแนวทางสู่ความส าเร็จใน
การท างาน 3) การดูแลทีมงานด้วยการให้คุณให้โทษและการส่งเสริม
ความรู้ความสามารถให้กับลูกน้องด้วยการส่งไปศึกษาอบรมดูงาน 
 การท างานยึดหลัก 3 ถูก 1) ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย      
2) ถูกเวลา ท างานทันตามก าหนดเวลา/ตามข้อสั่งการ 3) ถูกใจ คือเอางาน
เป็นที่ตั้ง มีทีมงานไว้ปรึกษาหารือเพ่ือการตัดสินใจที่รวดเร็วไม่ต้องรอถ้า
เหตุผลพร้อมหรือข้อมูลพร้อมในการท างาน 
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             ข้อแตกต่างระหว่างงานราชการกับงานเอกชน คือ งานราชการ
ต้องมีระเบียบในการท างานแต่ถ้างานเอกชน ถ้าไม่ห้ามท าได้หมด 
            ความคาดหวัง ในการท างานขณะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบ
อ านาจให้รองผู้ว่าราชการปฏิบัติงาน จ านวน 3 เรื่อง 
 1.เมื่อผู้ว่าราชการมอบหมาย/มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการ
ท างานแทนในเรื่องนั้น ให้คิดจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ในการ
ขับเคลื่อนงานนั้นเมื่องานส าเร็จลุล่วงแล้ว ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนให้ผู้ว่าราชจังหวัด ทราบทุกครั้ง 

2. การขับเคลื่อนงานต้องลงรายละเอียด เป็นขั้นเป็นตอนและมี
การบูรณาการงานร่วมกัน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น และการ
ก ากับดูแลการขับเคลื่อนงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนในพ้ืนที่เป็นส าคัญ 
            3.  รองผู้ ว่ าราชการจั งหวัด เป็นตัวกลางในการปะทะใน         
การท างานในพ้ืนที่ก่อนเป็นล าดับแรก ก่อนจะถึงมือผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นคนสุดท้าย  ในการลงพ้ืนที่รองผู้ว่าราชการควรไปก่อนล่วงหน้าเพ่ือ
ตรวจเช็ดความเรียบร้อยของการด าเนินงานในจังหวัดเรื่องต่างๆ ว่ามีความ
พร้อมหรือไมแ่ละแก้ไขปัญหาก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปถึงงานในพื้นที่ 
            เรื่องอ่ืนๆ  

    1. งานที่เกี่ยวข้องกับหนังสือราชการต้องยึดถือระเบียบ 
กฎหมายที่ ใช้ อ้างอิงเ พ่ือเป็นหลักฐานในการพิจารณาในเรื่อง นั้นๆ 
โดยเฉพาะระเบียบกฎหมายของกระทรวงทบวงกรมอ่ืน ให้ยึดถือระเบียบ
กฎหมายเป็นหลักรวมทั้งเวลาเรื่องงานหนังสือเข้ามาจังหวัดต้องดูชั้น
ความเร็วของหนังสือระยะเวลา ในการด าเนินงานในหนังสือที่ก าหนดสั่ง
การมาต้องดูระยะเวลาการ เสนอหนังสือก ากับดูแลงานสารบรรณ     
เพราะเป็นปัญหาของจังหวัด 
 2. งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในพ้ืนที่ของจังหวัด     
ในเรื่อง ดังนี้  
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  - การขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและงานนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย 
  - งาน กอ.รมน. 
  - การจัดระเบียบสังคม 
  - การบูรณาการงานร่วมกันในพื้นท่ี ระหว่างภาคราชการ 
ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนในพื้นท่ี 
 

****************** 

 

       

 



ประสบการณ์นักปกครอง 
นายธนาคม จงจิระ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของ ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 

—  ท าหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งราชการและปฏิบัติราชการ
แทนตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในด้านการบริหารและการปกครองบังคับ
บัญชาข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานต่างๆ
ของส่วนราชการที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมี
ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  
—  หน้าที่ด้านแผนงาน 
—    1. ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นให้การด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนการด าเนินงานต่างๆให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการได้ตรงตามก าหนดเวลา
และสนองตอบความต้องการของทุกส่วนราชการในการมุ่งให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน 
—  2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง
นโยบายประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวังและเป้าหมายความส าเร็จของ
จังหวัด โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวงหรือกรม เพ่ือผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของจังหวัด  
—  3. ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานของส่วนราชการใน
จังหวัด ให้เป็นไปตามทิศทางแนวนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
—   
—  หน้าที่ด้านบริหารงาน 
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—  1. ช่วยสั่งราชการ มอบหมาย อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ไขตัดสินใจ แก้ปัญหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้
ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการของ
จงัหวัดบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดไว้ได้  
—  2. ช่วยปรับปรุง หรือเสนอแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงมาตรฐานระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
—  3 . เ ส น อค ว า ม เ ห็ น ห รื อ ช่ ว ย พิ จ า ร ณ า อนุ มั ติ อ นุ ญ า ต          
ด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจของจังหวัด เพ่ือผลสัมฤทธิ์ภารกิจของรัฐ 
—  4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือใน
ฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือการพิจารณาให้ความเห็น หรือการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
—  5. ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับ
ผู้น าที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติราชการ 
—  หน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
—  1. ช่วยปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการในจังหวัด เพ่ือการบริหารงาน และพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรตามหลักคุณธรรม 
—  2. ช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในภาพรวมของ
จังหวัด เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ข้าราชการได้อย่างเป็นธรรม 
—   
—   
—   
—   
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—  หน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ   
—  1. ช่วยวางแผน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการใช้
งบประมาณและทรัพยากรของส่วนราชการในจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของจังหวัด 
—  2. ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงานการคลัง และการ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า และ
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
—  แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ท่ีส าคัญ 
—  ในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ของประชาชน 
—  ภารกิจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยุคใหม่สามารถจ าแนกได้         
2 รูปแบบ 
—  1. อ านาจหน้าที่  (Authority) หมายถึง อ านาจการบริหาร
จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้มาตาม
ต าแหน่ง เช่น 
—      - น าภารกิจของรัฐและนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม, ไทยนิยม ยั่งยืน, จังหวัดสะอาด 
—      - ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
—      - จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
—      - ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการอ่ืนในการพัฒนา
จังหวัดหรือป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ   
—      2. ภาระหน้าที่ (Duty) หมายถึง อ านาจการบริหารที่ได้รับ
มอบหมายหรือต้องรับผิดชอบอยู่เสมอ เช่น  
—       -  การรับเสด็จบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 
พระบรมวงศานุวงศ์ 
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—     - การประกอบพิธีงานพระราชพิธีและรัฐพิธี 
—     - การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
—     - การป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
—      - ก า ร อ า น ว ยคว ามสะดวกแก่ ป ร ะช าชน ให้ เ ข้ า ถึ ง         
บริการภาครัฐ 
 
ภารกิจท่ีส าคัญ 
—  งานจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ 
—  มาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ประกอบด้วย 
           
  
—   

             
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตอาสาทั่วไป
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จิตอาสาภัยพิบัติ 
 

 
  
—   
—   
—   
—   
—   
—   
—   
—   

จิตอาสาเฉพาะกิจ
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ข้อพึงระวัง 

—          ระมัดระวังป้ายจิตอาสา ไม่ใส่รูปเด็ดขาด 

—   

—   
กิจกรรมในแม่น้ าล าคลอง ต้องสวมชูชีพและใช้ความระมัดระวัง 
การตักอาหาร โรงทานต้องสวมถุงมือทุกครั้ง 
—    
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การตักอาหารโรงทานต้องสวนถุงมือทุกครั้ง 
—   

—   
—   
—   
—   
—   
—   
 
 
—   

ภาพถ่ายกิจกรรมต้องแสดงถึงความร่วมมือของประชาชน 
—   
—   
—   
—   
—   
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—   
ภารกิจท่ีส าคัญ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
—  แผนการพัฒนาประเทศเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์  

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ประเทศไทย 4.0 
—  วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ 

—   ความท้าทายของบริบทประเทศไทย 
—   1. ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง 
—   2. พัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการ 
—   3. ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม 
—   4. การปรับตัวและฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
—   5. สังคมผู้สูงอายุ 
—   6. ปัญหาคอร์รัปชั่น 
—   พระบรมราโชวาทและข้อคิดในการท างาน 
—  ประเด็นส าคัญจาก พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้ว่า
ราชการจังหวัด CEO ในระบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
—  1. “การปกครอง หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ต้อง
ปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนให้มีความเรียบร้อย และ
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างดี นอกจากการปกครองแล้วยังมีการพัฒนาด้วย 
ซึ่งต้องอาศัยหลักวิชาการต่างๆ ได้แก่ หลักวิชารัฐศาสตร์ หลักวิชา
นิติศาสตร์ นอกจากนั้นต้องใช้หลักวิชาท ามาหากิน หลักวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หลักวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ที่จะต้องมี
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ความรู้ ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ต้องมีความสามารถในการใช้อ านาจซึ่งมี
มากขึ้น สามารถใช้คนที่มีความรู้ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่รู้ให้ถามคนที่มีความรู้
เฉพาะแต่ละด้าน เพ่ือให้งานในความรับผิดชอบเกิดผลสัมฤทธิ์” 
—   2. “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด CEO เรื่องความปลอดภัย ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้
ประชาชน เดิมต ารวจขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบันไม่ได้ขึ้นแล้ว แต่
ระบบ CEO ทหารต ารวจต้องขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด CEO จะต้องรับผิดชอบดูแลเรื่องความปลอดภัยของ
ประชาชน” 
—  3. “การประสานงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO จะต้องสามารถ
ประสานงานกับทุกฝ่ายทั้ง ทหาร ต ารวจ พลเรือน ทั้งทางการศึกษา การ
ประสานงานเป็นสิ่งจ าเป็น การประสานงานนั้นต้องประสานงานไม่ใช่
ประสานงา” 
—  4. “การปราบทุจริต ไม่ใช่เรื่องของต ารวจ เรื่องของศาล หรือ
เรื่องของพระเท่านั้น เป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ที่จะต้องไม่ไห้
ข้าราชการ หรือประชาชนมีการทุจริต เนื่องจากเศรษฐกิจก าลังขยายตัว
สูงขึ้น ทุจริตอาจสูงขึ้นตาม ฉะนั้นต้องห้ามทุจริตไม่ไห้สูงขึ้น ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ต้องเป็นคนสุจริต ทุจริตไม่ได้ หากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด ที่มีประสิทธิภาพ ” 
             พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551          

                “งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้อง
ส าเหนียกตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจ
ปฏิบัติงานทุกอย่างโดยเต็มก าลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความ
สุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใด
ควรกระท า สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ท าปราศจากโทษเสียหาย และ
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บังเกิดผลเป็นประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญม่ันคงของประเทศชาติและ
ประชาชน” 

—  พระโอวาทและคติธรรมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
 
—  “เจ้าคุณ อ านาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชสัต
รา จะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ถ้าเจ้าคุณท าให้ราษฎรเชื่อถือด้วยความศรัทธา
แล้ว ไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้แม้ในหลวง เพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้
ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน” 

—  ท้ายสุด ในการปฏิบัติงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่เป็นดาวเคราะห์ไม่ใช่ดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ คือ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจแทน เมื่อ
เสร็จสิ้นภารกิจต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ทุกครั้ง รวมทั้งการท างานโครงการจิตอาสาต้องท าด้วยใจ/เรื่องกาชาด 
และการท างานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และการจัดสรรเวลาในการ
ท างาน/การยื่นบัญชีทรัพย์สิน/ครอบครัว/สังคม/สุขภาพกาย/สุขภาพใจ 
—  ในการเตรียมตัวไปปฏิบัติหน้าที่เรื่องการขนย้ายสิ่งของ/สัมภาระ
ให้ใช้บริการของไปรษณียใ์นการขนส่งสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า
การขนส่งทางรถยนต์ที่จะเบิกจากราชการ สิ่งที่จ าเป็นสิ่งแรกควรเตรียม
เครื่องแต่งกายชุดขาว/ชุดจิตอาสา เสื้อสีฟ้า/เสื้อสีเหลือง/เสื้อสีชมพู/ชุด
ลูกเสือ/ชุด อส. ไปพร้อมการเดินทาง  
  

   



การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ 
               นายชยพล  ธิติศักดิ์ 

    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้น้อมน าพระราชกระแส
รับสั่งของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร    
ซึ่งพระราชทานในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2560 มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. เร่งดูแลประชาชนที่ ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย        
ให้กลับมาด าเนินชีวิตเป็นปกติโดยเร็ว  
 2. การปฏิบัติต้องบูรณาการและวางแผนเผชิญเหตุให้ดีอย่าให้
เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน 
 3. น้อมน าแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
       ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
 1. แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 2. เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 3. กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 4. แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับพ้ืนที่  
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1. แนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้วางแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึน ดังนี้ 

1.1) การลดความเสี่ยงภัยก่อนเกิดสาธารณภัย 
- การป้องกันและลดผลกระทบ 
- การเตรียมความพร้อม 

1.2) การปฏิบัติการขณะเกิดสาธารณภัย 
- การเผชิญเหตุ 
- การบรรเทา 

  1.3) การฟ้ืนฟูภายหลังเกิดสาธารณภัย 
- การซ่อมแซม การซ่อมสร้าง 

 2. เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
     ในการด าเนินงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ยึดถือกฎหมายในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
  2.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อ าเภอ/อปท./
ชุมชน 
  2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
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    2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550            
ได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) กลไก 
    - ระดับนโยบาย (กปภ.ช.) 

 - ระดับปฏิบัติ (กองอ านวยการ) 
   2)  อ านาจ 
           - มาตรา 11 : ให้ ปภ.เป็นหน่วยงานกลางรัฐในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       - ก าหนดผู้อ านวยการระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาติ   
ถึงระดับท้องถิ่นรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
ม.13 รัฐมนตรีเป็น ผู้บัญชาการ, ม.14 อปภ. เป็น ผอ.กลาง, ม.15 ผวจ. 
เป็น ผอ.จังหวัด, ม.18 นายก อบจ. เป็น รอง ผอ.จังหวัด, ม. 19 
นายอ าเภอ เป็น ผอ.อ าเภอ, ม.20  ผู้บริหาร อปท. เป็น ผอ.ท้องถิ่น  
   3) เครื่องมือจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
      - มาตรา 16, มาตรา 17 แผนป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยทุกระดับ (จังหวัด/อ าเภอ/อปท.) 
   4) คุ้มครอง 
         - มาตรา 43 : การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  2.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
         ครม .  ม ีมต ิอน ุม ัต ิ “แผนการป ้องก ันและบรร เทา       
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558”  เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 58 ให้ทุกหน่วยงาน
ใช้เป็นแผนแม่บทในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ พร้อมทั้ง         
ให้จังหวัด อ าเภอ อปท จัดท าแผนปฏิบัติรองรับยุทธศาสตร์และบรรจุ
แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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   2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
          วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถเบิกเงินจาก
คลังเพ่ือเป็นเงินทดรองราชการเพื่อทดรองจ่ายในกรณีที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 

 
  ขอบเขตการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เมื่อมีเหตุ ภัยพิบัติ            
มี 2 กรณ ี

1. เชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
2. เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (เบื้องต้น) 

              การใช้จ่ายเงินทดรองราชการกรณีคาดหมายว่าจะเกิดภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินในเวลาอันใกล้ เป็นการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการป้องกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจ าเป็นต้องรีบด าเนินการโดยฉับพลัน ซึ่ง
ไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน 10 ล้านบาท (เชิงป้องกัน) 
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 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยเงิน   
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
นายกรัฐมนตรี     100,000,000  บาท 
ปลัดกระทรวงกลาโหม    50,000,000  บาท 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์    10,000,000  บาท 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  50,000,000 บาท 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย   50,000,000  บาท 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   10,000,000  บาท 
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000,000  บาท 
ผู้ว่าราชการจังหวัด    20,000,000  บาท 
 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
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           3. กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัย 

 
ระดับ 

 

 
การจัดการ 

 

 
ผู้มีอ านาจตาม กม. 

 

มาตรา 
(พรบ.ปภ.50) 

1 สาธารณภัย 
ขนาดเล็ก 
 

ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น และ/หรือ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
ควบคุมและสั่งการ 

19,20 
 

2 
 

สาธารณภัย 
ขนาดกลาง 
 

ผู้อ านวยการจังหวัด หรือ
ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
ควบคุมและสั่งการ 

15,32 
 

3 
 

สาธารณภัย 
ขนาดใหญ ่
 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม    
สั่งการ และบัญชาการ 

13 
 

4 
 

สาธารณภัย
ร้ายแรงอย่างยิ่ง 
 

นายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายควบคมุ สั่งการและ
บัญชาการ 

31 
 

 
 การยกระดับการจัดการสาธารณภัย 
 1. พ้ืนที่ : จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
 2. ประชากร : จ านวนและลักษณะประชากรที่ได้รับผลกระทบ 
 3. ความซับซ้อน : ความยากง่ายในการจัดการสถานการณ์แทรก
ซ้อนเทคนิคเครื่องมือ 
 4. ศักยภาพด้านทรัพยากร : ความสามารถในการปฏิบัติงานจาก
ทรัพยากร (คน งบประมาณ เครื่องมือ เครื่องจักร ปัจจัยยังชีพ 
 5. การพ ิจารณาต ัดส ิน ใจ  : ด ุลยพ ิน ิจจากการประ เม ิน
สถานการณ์ 
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 การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
ระดับ 

 
การจัดการ 

 
ผู้ออกประกาศเขตพ้ืนที ่

ประสบสาธารณภัย 
1 
 

สาธารณภัยขนาดเล็ก 
 

ผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานคร 

2 
 

สาธารณภัยขนาดกลาง 
 

ผู้อ านวยการจังหวัด หรือผู้อ านวยการ
กรุงเทพมหานคร 

3 
 

สาธารณภัยขนาดใหญ่ 
 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ 

4 สาธารณภัยร้ายแรง 
อย่างยิ่ง 
 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย    

 เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ประสบ      
สาธารณภัยได้ตามดุลพินิจ เ พ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อปท. 
ภาคเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  
  
 การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน  
 เป็นการประกาศให้ท้องที่นั้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ตามวงเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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  การประกาศเขตฯ เป็นอ านาจของ ผวจ. ร่วมกับ คณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) 

  การประกาศเขตฯ ไม่ต้องรอผลการส ารวจความเสียหายอย่าง
ละเอียด 

  การให้ความช่วยเหลือฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ                
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย 
 
หน้าที่กองอ านวยการฯ ในแต่ละระดับ 

ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยทั้งระบบ 
ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

ภาวะเกิดภัย จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์/ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
เ พ่ื ออ า น ว ยกา รและบู รณากา ร
ประสานการปฏิบัติ รวมถึงติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์ และแจ้ง
เตือน  

 

หน้าที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ในแต่ละระดับ 
 อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก าลัง
และทรัพยากรเพ่ือการจัดการสาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร และองค์การสาธารณกุศล
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
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 4. แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับ
พื้นที่ 
 การแจ้งเตือนภัย ในเรื่องการสั่งการอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุ
ภัยพิบัติ ดังนี้ 
 1. การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ 
 2. การแจ้งเตือนล่วงหน้า  ไม่ต่ ากว่า 120 ชม (5 วัน)   
 3. การแจ้งเตือนภัยไม่ต่ ากว่า 72 ซม (3 วัน) 
 4. การรับมือและการอพยพ 
 
 ระดับการปฏิบัติการเม่ือเกิดเหตุการณ์  แบ่งเป็น 4 ระดับ 
 1 .  สถานการณ์ เ ฝ้ า ร ะวั ง  ติ ดตามข่ า วสาร  24  ชั่ ว โม ง            
จากหน่วยงานทางวิชาการ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรม
ทรัพยากรธรณี กรมอุทกศาสตร์ ฯลฯ ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
 2. มีแนวโน้มรุนแรงเตรียมความพร้อมฟังค าแนะ จาก ศภช. 
และ ปชส. 
 3. อพยพไปยังที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด 
 4. อาศัยอยู่ในที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 ประเภทอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนภัย จ านวน 3,113 ชุด 
 1.หอเตือนภัย 344 แห่ง 
 2. หอเตือนภัยขนาดเล็ก (หอกระจายข่าว) 694 แห่ง 
 3. สถานีถ่ายทอดสัญญาณ 306 แห่ง 
 4. เครือ่งรับสัญญาณดาวเทียม (EVAC) 179 เครื่อง 
 5. เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยในท้องที่ (TAR) 1,590 เครื่อง 
 นอกจากนี้ ยั งมี ระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิทะเลอันดามัน       
(ห่างจากเกาะภูเก็ต 300 กิโลเมตร) และ ระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ
มหาสมุทรอินเดีย (ห่างจากเกาะภูเก็ต 1,000 กิโลเมตร) จากทุ่นเตือนภัย   
สึนามึในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย เพ่ือเป็นการเตรียมความ
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พร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์สึนามิที่จะเกิดตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ระบบการเตือนภัยการส่งสัญญาณของระบบเตือนภัยส่งสัญญาณแจ้งเตือน
ไปยังดาวเทียม ดาวเทียมส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เตือนภัยระบบสื่อสาร 
รองเครื่องแม่ข่ายส่ง (287) สัญญาณไปยังอุปกรณ์เตือนภัย ไปยังเครื่องรับ
สัญญาณเตือนภัย(109)/เครื่องรับสัญญาณเตือนภัย (70) ไปยังหอเตือนภัย 
(344) หอเตือนภัยขนาดเล็ก (694) ไปยังเครื่องรับสัญญาณเตือนภัย      
ในท้องที่ (1590) การแจ้งเตือนสู่ประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย แจ้งเตือนศูนย์ ปภ.เขต ปภ.จังหวัด อ าเภอ อปท. ผู้น าท้องที่ 
ผู้น าชุมชน เครือข่าย ไปสู่ประชาชน ผ่านระบบ หนังสือสั่งการ/โทรสาร, 
SMS/ระบบไลน์,สื่อออนไลน์, วิทยุ/โทรทัศน์,ไซเลนมือหมุน, วิทยุสื่อสาร 
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรววงมหาดไทย เรื่อง การเตรียมความพร้อม
ป้องกันและและแก้ปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2561 [มท. 0624 
(บกปภ.ช)/ว12 ลว. 11 พค. 61] 
การเตรียมความพร้อม 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าในเขตพ้ืนที่ชุมชน  
 เพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ า 
 มอบหมาย อปท. ตรวจสอบความแข็งแรง อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก 
 ปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุอุทกภัย 
 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชนการเตรียมการ

เผชิญเหตุ 
 จัดระบบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ าเภอ และ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อปท. 
 มอบหมาย ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อส. เฝ้าระวัง  
 จัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ (ด้านด ารงชีพ) 
 ให้ ผอ.จังหวัดก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ กรณีเกิดอุทกภัย 

ในวงกว้าง 
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                  
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เรื่อง การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยดินถล่ม และคลื่นลมแรง  
[มท. 0624 (บกปภ.ช)/ว18 ลว. 4 สค. 61]    
การเตรียมความพร้อม 
 การแจ้งเตือนสู่ประชาชน 
 จัดตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์ 
 ก าหนดจุด/พื้นที่ปลอดภัยการเตรียมการเผชิญเหตุ 
 จัดระบบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ าเภอ และ 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อปท. 
 ให้ความส าคัญกับการประเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
 ก าหนดขั้นตอน ในการสื่อสาร การบรรเทาทุกข์ การจัดการ

ทรัพยากร การประชาสัมพันธ์ร่วม 
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล และภารกิจ
ส าคัญของกระทรวงมหาดไทย  
 แจ้งให้จังหวัดสั่งการให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดประสานกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเพ่ือด าเนินการลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยที่
ต้องการให้รัฐจัดหาที่อยู่แทนที่อยู่อาศัยเดิม ซึ่งตั้งอยู่แนวกีด
ขวางทางน้ าหรือในเขตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 

 ให้จังหวัดก าชับ อปท.ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีหอเตือนภัยตั้งอยู่ ดูแล
รักษา ตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ กรณี
เมื่อตรวจแล้วไม่สามารถใช้งานได้ให้แจ้งกลับ ศภช. โดย ปภ.    
จะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป  

 ให้จังหวัดก าหนดภารกิจที่เหมาะสมกับจิตอาสาที่เข้าร่วมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยค านึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 
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โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0609/ว 25878 ลงวันที่ 15 
พ.ค.61 เพื่อซักซ้อมการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้ 

  ให้ ผวจ. แจ้งนายอ าเภอ (หัวหน้าจิตอาสาฯ) ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานเรื่องจิตอาสาพระราชทาน 

 แต่งกาย ด้วยเสื้อพระราชทาน/เสื้อสีสุภาพ สวมหมวก ผ้าพันคอ       
ติดบัตรจิตอาสา กางเกงสีเข้ม และต้องส ารวมกิริยา 

 การจัดท าป้ายไวนิลตามแบบ (ศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการ    
จิตอาสา) และติดตั้ง ในที่ที่เหมาะสมและเด่นชัด ทุกครั้งเมื่อ
ปฏิบัติงาน 

 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานให้สื่อมวลชนในพ้ืนที่และรายงานผล 
ต่อกระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ 30 ของเดือน 

 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0609/ว 3208    
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพ่ือซักซ้อมการด าเนินการเกี่ยวกับ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 

 กรณีเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ ให้ศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการ   
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) 
เตรียมพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลันและ             
ดินถล่ม 

 เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย ต้องมีจิตอาสาอยู่ในพ้ืนที่เกิดเหตุ การแต่ง
กาย ด้วยเสื้อพระราชทาน/เสื้อสีสุภาพ สวมหมวก ผ้าพันคอ    
ติดบัตร จิตอาสา กางเกงสีเข้ม และต้องส ารวมกิริยา เพ่ือให้
ปรากฏภาพทางสื่อมวลชน พร้อมทั้ง ควรมีป้ายไวนิลตามแบบ 
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แนวทางการปฏิบัติงานสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานมูลนิธิฯ ประจ าจังหวัด               
มีอ านาจจ่ายเงินส ารองจ่าย ดังนี้ 
 1. จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด           
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 300,000 บาท  

  2. จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ในระยะฟ้ืนฟู) จ านวน 200,000 บาท  

++++++++++++++++++ 




	ปก2.pdf
	2 คำนำ.pdf
	3 สารบัญ.pdf
	4 ปมท. 20 พ.ย.61.pdf
	5 แก้ไขแล้วรอง พรพจน์ (2).pdf
	6 รอง ปมท.ธนาคม (2).pdf
	7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่.pdf
	ปกหลัง 1.pdf

