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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ตัวแปรที่มีผลต่อผลการด าเนินงานดังกล่าว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 395 แห่ง จากบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยแบบเป็นขั้นตอน  ผล
การศึกษาพบว่า ผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวมของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง  เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก การจัดกิจกรรม/การด าเนินงาน และด้านการทบทวนและตรวจสอบแผนการ
ด าเนินงานมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผู้บริหารและ
บุคลากร การจัดกิจกรรม/การด าเนินงาน และการทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงานมีผลต่อความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของประชาชนหากเกิดสาธารณภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ
การจัดกิจกรรม/การด าเนินงาน และด้านการทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงาน มีผลต่อความ
ครอบคลุมในการได้รับบริการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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Organizations in Thailand 

Jiranon Putta1 
Chamlong Poboon2 

Abstract 
This research aimed to study the performance of disaster prevention and 

mitigation of local administrative organizations (LAOs) in Thailand and to analyze variables 
affecting the performance.  Questionnaires were used for collecting data from the 
personnel responsible for the disaster prevention and mitigation of 395 sampled LAOs. 
The data were analyzed by descriptive statistics and Stepwise Multiple Regression 
Analysis. The results showed that the performance in disaster prevention and mitigation 
of the LAOs was at a moderate level. Tools, machine, vehicles, equipment and facilities, 
the activities/operations, and review and monitoring of the plan affected local people’s 
satisfaction significantly at 0.05 level. Secondly, the administrators and staff; the 
activities/operations, and the review and the monitoring of the plan affected knowledge 
and understanding of disaster of the local people significantly at 0.05 level. Thirdly, the 
activities/operations and the review and monitoring of the plan affected the accessibility 
of disaster prevention and mitigation of the LAOs significantly at 0.05 level. 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทา      
สาธารณภัยพ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 
ได้นิยามความหมายของสาธารณภัยว่า สาธารณ
ภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรค
ระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์
น้ า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 
มีผู้ท าให้ เกิดขึ้น อุบัติ เหตุ  หรือเหตุ อ่ืนใด ซึ่ ง
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน 
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือ
ของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ 
และการก่อวินาศกรรมด้วย ส าหรับผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากสาธารณภัยมักเกิดข้ึนเป็นวงกว้างและมี
ความรุนแรงที่แตกต่างกันตามลักษณะของภัยที่
เกิดขึ้น ส าหรับสาธารณภัยที่พบในประเทศไทยที่
ก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายที่
รุ น แร งคื อ  อุทกภั ย  อัคคี ภั ย  ว าตภั ย  และ
แผ่นดินไหว ทั้งนี้ในการก าหนดมาตรการปูองกัน
เพ่ือลดผลกระทบและลดความรุนแรงของสาธารณ
ภัยมีการก าหนดแนวทางการจัดการภัยพิบัติหรือที่
เรียกว่า “วงจรการจัดการสาธารณภัย” ซึ่งมี
หลักการปฏิบัติ  6 ข้อ ประกอบด้วย 1) การ
ปูองกัน (Prevention) 2) การบรรเทาผลกระทบ 
(Mitigation) 3)การเตรียมพร้อม (Preparedness) 
4 )  กา ร รั บสถานการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ( Emergency 
Response) 5) การฟ้ืนฟูบูรณะ (Recovery) และ 
6) การพัฒนา (Development) (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554)  
 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ภัยพิบัติต่างๆใน
ประเทศไทยจะมีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ปัญหาอุทกภัย ดังที่
ปรากฏในปี พ.ศ. 2554 ปัญหาภัยแล้ง วาตภัย 
รวมถึงแผ่นดินไหว ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานส าคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากสาธารณภัยทั้งหลายที่กล่าวมาได้  

อ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้องด าเนินการ
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่ง
ครอบคลุมในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดสา
ธารณภัย การเตรียมความพร้อม งบประมาณ และ
การให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัย 
รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
จัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารภัยตามเขต
ท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา,  
2542) มาตรา 16 ก าหนดให้เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มาตรา 17 ได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบบริการสาธารณะด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ. ศ. 2496 (ราชกิจจานุเบกษา,  2496) มาตรา 
50 53 56 ก าหนดให้เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าโดยจัดให้มีการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และจัดให้
มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง และตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 (ราชกิจจานุเบกษา, 2537) มาตรา 67 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องด าเนินการ
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
 ส าหรับการด าเนินงานด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย ส่วนใหญ่มักเกิดปัญหาใน
เรื่องความขาดแคลนทรัพยากรในการบริหาร
จัดการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
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ประชาชนในพื้นท่ีอาจได้รับความคุ้มครองดูแลที่ไม่
ทั่วถึงและไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร รวมถึง
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการปฏิบัติตน
หากเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ จากการศึกษาของ   
พรหมศรี (2557) ซึ่งได้ศึกษาความตระหนักรู้ต่อ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
การตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบัติคือ ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับภยันตราย 
การฝึกอบรมการรับมือภัยพิบัติ การฝึกซ้อมรับมือ
กั บ ภั ย พิบั ติ  ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า มพร้ อม  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ตรง 
การพูดคยุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องภัยพิบัติภายใน
ครอบครัว และระยะเวลาของความผูกพันกับ
ชุมชนที่อยู่อาศัย เป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินการ
ด้านการปูองกันและบรรเทา         สาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในการ
ด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทา      สา
ธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
ความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ และยานพาหนะเพ่ือรับมือกับ
สาธารณภัย วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่การฝึกซ้อมและ
ซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอซึ่งอาจช่วยลดความ
รุนแรงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรต่างๆ 
ทรัพย์ สิ นและชี วิ ตของประชาชน ส่ งผลให้
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานในการ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 
เกิดความประทับใจในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอาจท าให้ เกิดความ
ร่วมมือในการด าเนินงานในด้านอ่ืนๆต่อเนื่องไป
ด้วย งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาถึงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอและแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2 .  เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ก า ร
ด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ได้
ประยุกต์ทฤษฎีการประเมินเชิงระบบ (I-P-O) ซึ่ง
ประกอบด้วยการประเมินปัจจัยน าเข้า ( Inputs) 
กระบวนการด าเนินงาน (Process) และผลผลิต
หรือผลการด าเนินงาน (Outputs) มาใช้ โดยมี
ประเด็นในการประเมิน ดังนี้ 
 - ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ประกอบด้วย 
ผู้บริหารและบุคลากร (Man) งบประมาณ 
(Money) และเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Material) 
 - กระบวนการด าเนินงาน (Process) น า
หลักการ PDCA มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 
แผน/นโยบายการด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (Plan) การจัดกิจกรรม/การ
ด าเนินงาน (Do) การทบทวนและตรวจสอบ
แผนการด าเนินงาน (Check) และการปรับปรุง
และพัฒนาแผนการด าเนินงาน (Act) 
 - ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ( Outputs) 
ประกอบด้วย ความพึงพอใจของประชาชนในการ
ด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (Complacency) ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนของประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย 
(Cognition) และความครอบคลุมในการได้รับ
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บ ริ ก า ร จ า ก อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
(Inclusion) 
 การวิเคราะหป์ัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
(Input) และกระบวนการ (Process) และตัวแปร
ตาม คือ ผลการด าเนินงาน ((Output)  ซึ่งกรอบ
แนวความคิดแสดงดังภาพประกอบ  1 

 
 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรแทรกซ้อน    ตัวแปรตาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

 กา ร วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative Research) โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  
ประชากรและขนาดตัวอย่าง 

การวิจัยนี้ ศึกษาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา ซึ่ งจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  
พบว่า จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 7,851 แห่ง จากการ
ค านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane 
ได้จ านวนตัวอย่างที่ต้องการอย่างน้อย 381 แห่ง 
ดังสมการ 

n =  

 
N = จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด 
n = ขนาดตัวอย่าง 
e = ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 หรือ 0.05  

 

n =  

   = 381 
 
วิธีการเลือกตัวอย่าง 
 ในการเลือกตัวอย่างนั้นขั้นแรกผู้วิจัยแยก
ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ค านวณสัดส่วนตามจ านวนทั้งหมดแต่ละประเภท

ตัวแปรน าเข้า 

- ผู้บริหารและบุคลากร 

- งบประมาณ 

- เครื่องมือ เครื่องจักร 
ยานพาหนะ อุปกรณ์ และ
สิ่งอ านวยความสะด้วย  

ตัวแปรกระบวนการ 

- นโยบาย/แผนการด าเนินงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- การจัดกิจกรรม/การ
ด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- การทบทวนและตรวจสอบ
แผนการด าเนินงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- การปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ผลการด าเนินงาน 

- ความพึงพอใจของประชาชน 

- ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนของประชาการเมื่อเกิด
สาธารณภัย 

- ความครอบคลุมในการไดร้ับ
บริการ 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ในประเทศไทย จากนั้นได้สุ่มตัวอย่างของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) 
ให้ได้ตัวอย่างที่ต้องการตามประเภทของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 500 แห่ง แห่งละ 1 ฉบับ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ เจ้ าหน้ าที่หรื อบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และใช้โทรศัพท์หรือ E-mail ในการติดตาม ซึ่ง
ได้รับการตอบกลับจ านวน 395 แห่ง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จ านวนตัวอย่างที่ส่งแบบสอบถาม และจ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตอบกลับจ าแนกตามประเภท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน (แห่ง) 
จ านวนตัวอย่างท่ีส่ง
แบบสอบถาม (แห่ง) 

จ านวนตัวอย่างท่ีได้รับ 
การตอบกลับ (แห่ง) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 5 8 
เทศบาลนคร 30 2 7 
เทศบาลเมือง 176 11 8 
เทศบาลต าบล 2,234 142 110 
องค์การบริหารส่วนต าบล 5,335 340 262 

รวม 7,851 500 395 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป เป็นค าถามเพ่ือ
ส ารวจข้อมูลทั่วไป  

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน เป็นค าถามที่ เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า 
(Inputs)  

ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการ เป็นค าถามที่
เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม การ
ฝึกซ้อม การทบทวนและตรวจสอบแผน และการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ส่วนที่ 4  ผลการด าเนินงาน  
ส่วนที่ 5  ขอ้เสนอแนะ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ผลการด าเนินงาน 

1.00 - 1.80 ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
1.81 – 2.60 ควรปรับปรุง 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
3.41 – 4.20 ดี 
4.21 – 5.00 ดีมาก 
 

 2) การวิเคราะห์ถดถอยแบบเป็น
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis)  
ผลการวิจัย 
 1) ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

พบว่า ผลการด าเนินงานการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีคะแนนผลการด าเนินงานเฉลี่ยเท่ากับ 
3.38 จากคะแนนเดิม 5.00 ผลการด าเนินงานที่อยู่
ในระดับดี คือ ด้านนโยบาย/แผนการด าเนินงาน 
ด้านการปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงาน ด้าน
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การทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงาน และ
ด้านความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงาน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.03, 3.78, 3.64 และ 3.46 
ตามล าดับ   
 ผลการด าเนินงานที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ปัจจัยด้านผู้บริหารและบุคลากร ด้านงบประมาณ 
เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้านการจัดกิจกรรม/การ
ด าเนินงาน ด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว
ของประชาชนหากเกิดสาธารณภัย และด้านความ

ครอบคลุมในการได้รับบริการด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ 3.35, 
3.07, 2.95, 3.24, 3.05 และ 3.21 ตามล าดับ  
 ผลการด าเนินงานด้านนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน ( x = 4.03, S.D. = 1.088) อยู่ในระดับดี 
ผลการด าเนินงานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน
เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ( x = 2.95 , S.D. = 0.930) อยู่
ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 2  

  
ตารางท่ี 2 การด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตัวแปรการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย ( x ) 
(n=395) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 

ตัวแปรน าเข้า (Inputs)    
1. ผู้บริหารและบคุลากร (Man/MAN) 3.35 .682 ปานกลาง 
2. งบประมาณ (Money/MON) 3.07   .986 ปานกลาง 
3. เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก (Material/MAT) 

2.95 .930 ปานกลาง 

ตัวแปรกระบวนการ (Process)    
4. นโยบาย/แผนการด าเนินงานดา้นการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (Policy and Plan/PLA) 

4.03 1.088 ด ี

5. การจัดกิจกรรม/การด าเนินงาน (Doing/DO) 3.24 .721 ปานกลาง 
6. การทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงาน 
(Checking/CHE) 

3.64 1.235 ด ี

7. การปรับปรุงและพัฒนาแผนการด าเนินงาน 
(Action/ACT) 

3.78 1.183 ด ี

ตัวแปรผลการด าเนินงาน (Outputs)    
8. ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงาน 
(Complacency/COM) 

3.46 .846 ด ี

9. ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิตัวของประชาชน
หากเกิดสาธารณภัย (Cognition/COG) 

3.05 .836 ปานกลาง 

10. ครอบคลุมในการไดร้ับบริการด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Inclusion/INC) 

3.21 .800 ปานกลาง 

  
2) ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบเป็นขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 การวิ เคราะห์ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อผลการ
ด าเนินการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
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ใน 3 ประเด็นได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชน 
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของประชาชน
เมื่อเกิดสาธารณภัย และความครอบคลุมในการ

ได้รับบริการ โดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยแบบ
เป็นขั้นตอนเพ่ือสร้างสมการการถดถอย ผลการ
วิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 3, 4 และ 5  

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตัวแปร 
n = 395 

b S.E.b B t 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.313 .172  7.634 
การจัดกิจกรรม/การด าเนินงานดา้นการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย (Doing/DO) 

 
.390 

 
.065 

 
.332 

 
5.959* 

การทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (Checking/CHE) 

 
.139 

 
.036 

 
.203 

 
3.872* 

เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก (Material/MAT) 

 
.127 

 
.042 

 
.140 

 
3.010* 

R  = .554     R2  = .307     F = 57.634    sig = .000 
      * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่มี
ผลต่ อความ พึงพอใจของประชาชนในการ
ด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
(COM) ได้แก่ การจัดกิจกรรม/การด าเนินงานด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (DO) มีค่า
สั มประสิ ทธิ์ ก ารถดถอยสู ง สุ ด เท่ ากับ  .332 
รองลงมาได้แก่  การทบทวนและตรวจสอบ
แผนการด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (CHE) และเครื่องมือ เครื่องจักร 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
(MAT) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 
.203 และ.140 ตามล าดับ ตัวแปรทั้งหมดนี้
สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจของประชาชนใน
การด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทย ได้ร้อยละ 30.7 ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูป
ของคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

COM = .332* DO + .203* CHE + .140* MAT 
ดังนั้นความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับการ
จัดกิจกรรม/การด าเนินงาน การทบทวนและ
ตรวจสอบแผนการด าเนินงาน และความพร้อม
และความเพียงพอของเครื่องมือ เครื่องจักร 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน มี
การทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีเครื่องมือ เครื่องจักร 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เพียงพอและพร้อมให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ 
ส่ งผล ให้ประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรที่มผีลต่อความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของประชาชน
หากเกิดสาธารณภัย 

ตัวแปร n = 395 
b S.E.b B t 

การจัดกิจกรรม/การด าเนินงานดา้นการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย (Doing/DO) 

 
.479 

 
.066 

 
.413 

 
7.306* 

การทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (Checking/CHE) 

 
.080 

 
.036 

 
.118 

 
2.225* 

ผู้บริหารและบุคลากร (Man/MAN) .127 .059 .104 2.151* 
ค่าคงท่ี (Constant) .777 .197  3.947 
R  = .550     R2  = .303     F = 56.567    sig = .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่มี
ผลต่อความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตั วของ
ประชาชนหากเกิดสาธารณภัย (COG) ได้แก่ การจัด
กิจกรรม/การด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (DO) เป็นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยปรับมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ .413 รองลงมา
ได้แก่ การทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (CHE) และ
ผู้บริหารและบุคลากร (MAN) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยปรับมาตรฐานเท่ากับ .118 และ .104 
ตามล าดับ ตัวแปรทั้งหมดสามารถพยากรณ์ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของประชาชนหากเกิด  
สาธารณภัย ได้ร้อยละ 30.3 ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของ
คะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

COG = .413* DO + .118* CHE + .104* MAN  
ดังนั้นความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว

ของประชาชนหากเกิดสาธารณภัย ขึ้นอยู่กับการจัด
กิจกรรม/การด าเนินงาน การทบทวนและตรวจสอบ
แผนการด าเนินงาน และผู้บริหารและบุคลากร หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง มีวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการ
ทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้ งผู้บริหารให้ความส าคัญและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอและมีความรู้
ความสามารถดีส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตัวของประชาชนหากเกิดสาธารณ
ภัยมากขึ้น 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรที่ส่งผลต่อความครอบคลุมในการได้รับบริการด้านการ
       
 
 
 
 
 
 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตัวแปร 
n = 395 

b S.E.b B t 
ค่าคงท่ี (Constant) 1.108 .151  7.318 
การจัดกิจกรรม/การด าเนินงานดา้นการปูองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย (Doing/DO) 

.561 .057 .506 9.899* 

การทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั (Checking/CHE) 

.077 .033 .119 2.325* 

R  = .584    R2  = .342     F = 101.707     sig = .000 
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จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่มี

ผลต่อความครอบคลุมในการได้รับบริการด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (INC) ได้แก่ การจัด
กิจกรรม/การด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (DO) เป็นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยปรับมาตรฐานเท่ากับ .506 รองลงมาได้แก่ 
ตัวแปรด้านการทบทวนและตรวจสอบแผนการ
ด าเนินงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(CHE) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยปรับมาตรฐาน
เท่ากับ .119 ค่าประสิทธิภาพการพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ .342  ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถเขียน
เป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐานได้
ดังนี้ 

INC = .506* DO + .119* CHE 
ดังนั้นความครอบคลุมในการได้รับบริการ

ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยขึ้นอยู่กับการจัด
กิจกรรม/การด าเนินงาน และการทบทวนและ
ตรวจสอบแผนการ หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรม มีวิธีการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการทบทวนและตรวจสอบ
แผนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอส่งผลให้เกิด
ความครอบคลุมในการได้รับบริการด้านการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1) ผลการด าเนินงานบรรเทาและปูองกันสา
ธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง โดยความพึง
พอใจของประชาชนอยู่ในระดับดี โดยนโยบาย/
แผนการด าเนินงานอยู่ ในระดับดี  เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 16 - 20 มีสาระส าคัญ คือ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดท า

แผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของ
ตน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มี
การจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่นตนเอง เพ่ือรองรับและเตรียมพร้อมหาก
เกิดสาธารณภัยใน พ้ืนที่  ทางด้ านเครื่ องมือ 
เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยู่ ในระดับปานกลางเนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มักขาดแคลน
เรื่องงบประมาณในการด าเนินงานเกือบทุกด้าน 
ท าให้ต้องจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ ซึ่งมักจะละเลยปัญหาการด าเนินงานด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งผลให้
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีราคาค่อนข้างสูง 
ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมีจ านวนจ ากัด ส่งผลให้เกิด
ความขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพานะ 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกบางประการ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อุบาลี (2557) ที่
ศึกษาบทบาทการบริหารจัดการภัยพิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอเขาคิชฌ
กูฏจังหวัดจันทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่ยังขาดความ
พร้อม และการเตรียมพร้อมต่อการรับมือกับการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ  เนื่ องจากขาดแคลน
ทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นในการสร้าง
ความพร้ อม ให้ กับชุมชน  เช่น  งบประมาณ 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จ าเป็น ถึงแม้ว่าจะมีการจัดท าแผน
รองรับการบริหารจัดการภัยพิบัติแต่ไม่เคยจัดการ
ฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติ และให้
ความส าคัญกับปัญหาที่ จ า เป็น เร่ งด่ วน อ่ืนๆ
มากกว่าปัญหาภัยพิบัติ รวมทั้งไม่สามารถควบคุม
บังคับบัญชาอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) ได้ 
 2) การจัดกิจกรรม/การด าเนินงานเครื่องมือ 
เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก และการทบทวนตรวจสอบ ด้านการ
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จัดกิจกรรม/การด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนในการด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากการให้บริการแก่ประชาชนใน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนใหญ่
มักเป็นการบรรเทาภัยที่ เกิดขึ้นหรือช่วยฟ้ืนฟู 
บูรณะสิ่งที่เสียหาย ดังนั้นหากเครื่องมือ เครื่องจักร 
ยานพาหนะ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกไม่
มีความพร้อมและไม่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการด าเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับปัจจัยด้านการ
จัดกิจกรรม/การด าเนินงานด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนเนื่องจากการจัดกิจกรรมรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และการจัดกิจกรรม
ฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รวมทั้งวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและเจ้าหน้าที่
เป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถรับรู้ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม การได้รับความรู้จากสื่อตามช่องทาง
ต่างๆ และการได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ท าให้ประชาชนเกิดความประทับใจและเกิดความ
พึงพอใจจากสิ่งที่ตนเองได้รับ และการทบทวนและ
ตรวจสอบแผนการด าเนินงานการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชน เนื่องจากประชาชนสามารถน าเสนอ
ความความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนการปฏิบัติงานซึ่งตรง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  3) การจัดกิจกรรม/การด าเนินงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงานและ
ผู้บริหารและบุคลากรด้านการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยขาดสมรรถนะ (Competency) มีผล
ต่อความรู้ ความเข้ า ใจ ในการปฏิบัติ ตั วของ
ประชาชนหากเกิดสาธารณภัย เนื่องจากผู้บริหาร
และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มี

ความรู้ความสามารถที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในส่วนการจัดกิจกรรมการให้
ความรู้แก่ ประชาชน การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ า วสาร  การฝึ กซ้ อมและซั กซ้ อมแผนการ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับประชาชนและหน่วยงานอ่ืน
ในพ้ืนที่ ที่จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ค าผงแดง และ 
กรรพสุมาลย์ (2553) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐานราก พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐานรากในระดับปานกลาง เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานราชการที่ ต้องให้ความ
ช่วยเหลือ และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ภัยพิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ในขั้นตอนการร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตาม
ประเมินผล โดยขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมมาก
ที่สุดคือ การร่วมคิด แสดงให้เห็นว่าประชาชนมี
ความตระหนักถึงภัยพิบัติ 
 4) การจัดกิจกรรม/การด าเนินงานด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการ
ทบทวนและตรวจสอบแผนการด าเนินงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีผลต่อความความ
ครอบคลุมในการได้รับบริการด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากการจัดกิจกรรม/การด าเนินงาน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจัด
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่
ประชาชน การแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัย
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ การฝึกซ้อมและ
ซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานร่วมกันกับประชาชน 
ท า ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมในพ้ืนที่ที่
ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดท าระบบการแจ้ง
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เตือนหากเกิด สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความคุ้มครอง
อย่างทั่วถึง ซึ่งกิจกรรมด้านต่างๆ ดังกล่าวองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 การจัดกิจกรรม/การด าเนินงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแปรส าคัญ
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมาคือ การทบทวน
และตรวจสอบแผนการด าเนินงาน ซึ่งในการน า
นโยบาย/แผนไปปฏิบัติองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องมีความพร้อมในเรื่องบุคลากรที่ต้องมี
ความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ความพร้อมของงบประมาณ และความ
พร้อมและความเพียงพอของเครื่องมือเครื่องใช้ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้เกิดการน า
นโยบาย/แผนไปปฏิบัติและสามารถให้บริการ
ประชาชน ได้ อย่ า งทั่ ว ถึ ง  สอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ วงษ์วัฒนพงษ์ (2556) ที่ศึกษาการ
น านโยบายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดา
มัน พบว่า ประสบการณ์การรับมือภัยพิบัติส่งผลให้
เกิดการก าหนดนโยบาย/แผนใหม่หรือเกิดการ
ปรับปรุงนโยบาย/แผนเดิม ส าหรับภาวะผู้น ามี
ความส าคัญต่อการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
รวมทั้งความรู้ความสามารถเฉพาะของบุคลากรมีผล
ต่อการปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกันระหว่าง
องค์กร การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการแลกเปลี่ยนข่าวสารมี
ความส าคัญต่อการน านโยบาย/แผนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติ ซึ่งภารกิจดังกล่าว
งานวิจัยนี้พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ความพร้อมและยังไม่มีความสามารถที่จะด าเนินการ
ได้เท่าที่ควร 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั่วไป  

1) ควรมีการปรับปรุงกฎระเบียบ
กฎเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณในการช่วยเหลือ
ของหน่วยงานราชการให้ชัดเจนและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริง 
 2) ควรประสานงานและจัดระบบ
หน่วยงานทางด้านการอบรมฝึกปฏิบัติจริงแก่
บุคลากรและประชาชนในการอบรมปฏิบัติและ
ศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับสถาบันการศึกษา
และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กระบวนการ
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3) การปรับปรุงโครงสร้างและ
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทต่างๆ ในด้านการปูองกันและบรรเทา      
สาธารณภัย เพ่ือเพ่ิมความเป็นเอกภาพและลด
ขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งลดความซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
พ้ืนที่ เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานด้านการปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัยจ านวนมากท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ความซ้ าซ้อน 
        ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1) การทบทวนและพิจารณาทางเลือก
หรือช่องทางในการเพ่ิมอัตราบุคลากรในงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อพ้ืนที่ 

2) การเพ่ิมตารางการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ก าหนดวิธีการคัดเลือกหรือคัดสรรบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญมากขึ้น 

3) การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน และจัดอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ยานพาหนะและสิ่งอ านวยความสะดวก
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ต่างๆให้เพียงพอ ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและมีศักยภาพ
ในการตอบโต้ภัยพิบัติน้อย ควรขอการสนับสนุน
จากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งอาจ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใกล้เคียงในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม 

4) การจัดกิจกรรมของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ให้กับประชาชนโดยครอบคลุมในทุกพ้ืนที่
และมีความเหมาะสม โดยสามารถขอสนับสนุน
และขอความร่วมมือจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในพื้นที ่

5) การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์หรือ
มุมมองของผู้บริหารให้เห็นถึงความส าคัญต่อการ

เกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเป็นหลัก 

6) เพ่ิมช่องทางในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร การแจ้งเตือน รวมถึงการเพ่ิมช่องทางการ
รับแจ้ ง เหตุของประชาชนที่ ร วดเร็ วและทัน
เหตุการณ์มากยิ่งข้ึน 

7) ก าหนดระเบียบการฝึกซ้อมที่
ชัดเจนและมีความเหมาะสมกับหน่วยงานในพ้ืนที่
นั้นๆ รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
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