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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง ข้อเสนอนโยบายในการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาข้อเสนอนโยบายในการจัดการความร่วมมือด้านอัคคีภัย
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี และเพ่ือเสนอแนะแนวทางปฏิบัติภายใต้
ข้อเสนอนโยบายในการจัดการความร่วมมือในด้านอัคคีภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานี เป็นการศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้ข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์
เชิงลึก และเข้าสังเกตการณ์ พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองบางคูวัด เทศบาลต าบลบางเดื่อ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี  
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต่าง
ออกปฏิบัติหน้าที่กันเอง อาจมีการปฏิบัติหน้าที่ทับซ้อนกันบ้าง เนื่องจากไม่มีผู้ประสานงาน และยัง
ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการระงับเหตุอัคคีภัย รวมถึงบุคลากรที่มีความ
ช านาญ โดยผู้ศึกษาได้เสนอทางเลือกเชิงนโยบายไว้ 3 ทางเลือก ประกอบด้วย ทางเลือกที่ 1 การให้
อ านาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอัคคีภัยในจังหวัดปทุมธานี  
ไม่ใช่เป็นเพียงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเท่านั้น ให้เป็นหน่วยงานประสานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 
มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นหน่วยงานหลักมากกว่าหน่วยงานสนับสนุน อีกทั้งมีงบประมาณ และมี
ทรัพยากรต่าง ๆ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
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 ทางเลือกที่ 2 การให้อ านาจแก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอัคคีภัยในจังหวัดปทุมธานี โดยประสานการท างานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการอัคคีภัยให้มีความรวดเร็ว 
สามารถเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้ทันท่วงที และครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 ทางเลือกที่ 3 การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการอัคคีภัยในจังหวัดปทุมธานี จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มีความรวดเร็ว สามารถเข้า
ระงับเหตุอัคคีภัยได้ทันท่วงที และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้
ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรในการปฏิบัติงานร่วมกันได้ ท าให้เกิดความประหยัด
และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ: การจัดการอัคคีภัย, ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การให้อ านาจแก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด.
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ABSTRACT 
 

 Studying Policy proposal on fire management of Administrative 
Organization in Pathumthani Province the objectives of this research were to find the 
policy proposal on fire management in the area of local administration in 
Pathumthani Province. And to provide practical guidance under the policy proposal 
to manage fire cooperation in the area of local administrative organizations in 
Pathumthani province. To study the qualitative research model by using document 
information. In-depth interview and observer area of  Area of 4 local administrative 
organizations in Pathum thani Province. Pathumthani Provincial Administrative 
Organization, Bangkuwat Municipality, Bangduea Municipal District, Banchang 
Subdistrict Administrative Organization and Disaster Prevention and Mitigation Center 
1 Pathumthani  
 The study indicated that In case of fire each local administration has 
different duties. There may be some overlapping duties. Because there is no 
coordinator. And lack of cooperation in the joint operation of local government 
organizations. And some local organizations do not have the tools. Equipment used 
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for fire suppression. Including skilled personnel. The researcher has proposed 3 
policy alternatives: Option 1: The empowerment of Provincial Administrative 
Organization is the main unit in fire management in Pathumthani Province. It is not 
only supporting small local organizations. It is a coordinating agency for local 
administrative organizations. Due to its proximity to the local government. There is 
enough potential to be a major agency rather than a support agency. They have a 
budget. And there are enough resources for the job. 
 Option 2: Granting power to Disaster Prevention and Mitigation Center 1 
Pathumthani is the main unit for fire management in Pathumthani Province. 
Coordinated with local administrative organizations in Pathumthani Province. To 
enhance the fire management quickly. Can be stopped in the fire immediately. And 
cover all areas. 
 Option 3: Sharing resources of local government organizations in fire 
Management in Pathumthani Province. It will increase the efficiency of work quickly. 
Can be stopped in the fire immediately. And cover all areas. Local government 
organizations can use resources, materials, and personnel to work together. The 
result is more economical and more cost effective. 

 
Keyword: Fire management, Cooperation of local administrative organizations,  
Empowerment of provincial administrative organization. 
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บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, เทศบาลเมืองบางคูวัด, เทศบาลต าบลบางเดื่อ, องค์การบริหารส่วน
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
 จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม เดิมทีน่ี่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ชาวบ้านใช้วิถีชีวิตเรียบง่าย เมื่อสภาพ
สังคมเริ่มขยายตัว ท าให้กลายเป็นชุมชนเมือง เพราะอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร และกลายเป็นเขต
อุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี 
นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตั้งอยู่ในหลายอ าเภอ รวม 3,831 แห่ง (จากท าเนียบ
โรงงานตุลาคม 2560 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี) ท าให้จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่ที่มี
ประชาชนเข้ามาท างาน  และอยู่อาศัย จากท่ัวภูมิภาค และการเจริญเติบโตของสังคมเมืองก็เกิดขึ้นไป
พร้อม ๆ กัน เมื่อสังคมขยายตัวและกลายเป็นชุมชน มีบ้านเรือนพร้อมทั้งอาคารสูงเกิดขึ้นจ านวนมาก  
จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยต่อเนื่อง และซับซ้อนมากขึ้น ทั้งภัยทางธรรมชาติและภัยจากการ
กระท าของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีวัตถุอันตราย อุทกภัย วาตภัย ตึกถล่ม เป็นต้น  
 ปัจจุบัน ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ขยายตัวมาก และมีแนวโน้มเกิดอัคคีภัยค่อนข้างสูง 
สาเหตุของอัคคีภัยจนท าให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่นั้น อาจเกิดจาก 2 ลักษณะด้วยกัน คือ เกิดจาก
ความตั้งใจ และเกิดจากความประมาทที่ผ่านมาสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท เช่น         
เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้เชื้อเพลิง ทั้งน้ ามันและก๊าซหุงต้ม เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างการเกิดเหตุ    
เพลิงไหม้ร้านขายอะไหล่รถยนต์ เหตุเกิดบริเวณอาคารพาณิชย์ 4 คูหา ถนนปทุมธานี – รังสิต หมู่ 5 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แล้วได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมประสาน
เจ้าหน้าที่น ารถบรรทุกน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง เทศบาลนครรังสิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และรถดับเพลิงจากพ้ืนที่ใกล้เคียงกว่า 15 คัน เข้าควบคุม           
เพลิงไหม้ในที่เกิดเหตุ หรือเหตุการณ์อาคารก่อสร้างเป็นหอพักอาศัย สูง 6 ชั้น ชื่อยูเพรสคอนโด   
ถล่มลงมา ภายในหมู่บ้านปัญญากร ถนนเลียบคลองหก หมู่ 2 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการเข้าช่วยเหลือในพ้ืนที่มีหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิร่วมกตัญญู 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (ปภ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานี อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก เทศบาลนครรังสิต เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
เทศบาลเมืองบางคูวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยลงพ้ืนที่ 
อีกท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ได้ส่ง
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เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์ (ERT) พร้อมรถเครน รถกู้ภัย และรถไฟฟ้าส่องสว่างเข้าพ้ืนที่เกิดเหตุ 
รวมถึงกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ได้ส่งเจ้าหน้าที่ จ านวน 90 คน สุนัขค้นหาจาก 
มูลนิธิชาติชาย ชุณหะวัณ จ านวน 6 ตัว พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปั่นไฟ รถกู้ภัย  
กลอ้งค้นหาผู้ประสบภัย กล้องตรวจจับความร้อน เครื่องช่วยชีวิต als รถ als รถพยาบาล ถังออกซิเจน 
เครื่องเชื่อมตัดเหล็ก เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 
 จะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงอัคคีภัย หน่วยงานแรกที่เข้าถึงพ้ืนที่    
เกิดเหตุ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นพื้นทีท่ี่อยู่ในความรับผิดชอบ และเป็นหน่วยงานที่
อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณภัย
เป็นล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้การช่วยเหลือในพ้ืนที่นั้น ๆ ซึ่งการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา 16          
ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจหลักของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ต้องด าเนินการ
จัดท าตามอ านาจหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะ รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อีกด้วย 
 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (มาตรา 21) ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ในการบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถิ่นตนเอง จึงถือได้ว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องเตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายจนกว่าสถานการณ์ภัยยุติ 
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ตารางที่ 1.1 สรุปสถิติการเกิดสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2559 

เดือน วาตภัย 
(ครั้ง) 

อัคคีภัย 
(ครั้ง) 

บ้านทรุด 
(ครั้ง) 

รวม 

ม.ค.  7  7 
ก.พ. 1 1  2 

มี.ค. 14 3  17 

เม.ย. 9 2  11 
พ.ค. 4 5  9 

มิ.ย. 3 3  6 

ก.ค.  10  10 
ส.ค. 1 6  7 

ก.ย. 2 5  7 
ต.ค. 2 4 2 8 

พ.ย. 3 7  10 

ธ.ค.    0 
รวม 39 53 2 94 

 

อ าเภอ วาตภัย 
(ครั้ง) 

อัคคีภัย 
(ครั้ง) 

บ้านทรุด 
(ครั้ง) 

รวม 
(ครั้ง) 

เมืองปทุมธานี 18 15  33 
คลองหลวง 8 15 1 24 

ธัญบุรี 2 8  10 

ลาดหลุมแก้ว  2  2 
ล าลูกกา  5 1 6 

สามโคก 8 7  15 
หนองเสือ 3 1  4 

รวม 39 53 2 94 

ที่มา: ดัดแปลงมาจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (พฤษภาคม 2560) 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี, “สถิติสาธารณภัย ปี 2559,” 
http://122.155.1.145/cmsdetail.pathum-4.63/13339/inner_1995/3218.1/   
(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560). 
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 จากสถิติการเกิดสาธารณภัยของจังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2560 จะเห็นได้ว่า การเกิด
อัคคีภัย มีจ านวนการเกิดบ่อยครั้งที่สุด  
 
ตารางที่ 1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ อ าเภอ อปท. จ านวนรถดับเพลิง 
(คัน) 

1 เมืองปทุมธานี อบจ.ปทุมธานี 13 

2 เมืองปทุมธานี ทต.บางกระดี 2 
3 เมืองปทุมธานี ทต.บางขะแยง 2 

4 เมืองปทุมธานี ทม.บางคูวัด 3 

5 เมืองปทุมธานี ทต.บางเดื่อ 2 
6 เมืองปทุมธานี ทต.บางหลวง 2 

7 เมืองปทุมธานี ทต.บ้านกลาง 2 

8 เมืองปทุมธานี ทม.ปทุมธานี 2 
9 เมืองปทุมธานี อบต.บ้านฉาง 1 

10 สามโคก ทต.สามโคก 1 
11 สามโคก ทต.บางเตย 1 

12 สามโคก อบต.กระแชง 0 

13 สามโคก อบต.บางโพธิ์เหนือ 0 
14 ลาดหลุมแก้ว ทต.คูขวาง 1 

15 ลาดหลุมแก้ว ทต.ระแหง 1 

16 ลาดหลุมแก้ว อบต.ระแหง 0 
ที่มา: ดัดแปลงมาจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี (พฤษภาคม 2560). 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี, “บัญชีเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,” http://122.155.1.145/cmsdetail pathum -
4.63/15942/inner_1759/2737.1/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560). 
 
 จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าจ านวนรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี มีจ านวนมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการท างาน
พร้อมทุกด้าน  หากจะกล่าวถึง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดการ
อัคคีภัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีรถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ บรรจุน้ าได้ 10,000 – 12,000 ลิตร จ านวน 13 คัน และรถบรรทุกน้ าดับเพลิงพร้อมบันได
กู้ภัย บรรจุน้ าได้ 10,000 – 12,000 ลิตร และสามารถดับเพลิงได้ที่ความสูง 24 เมตร  จ านวน 1 คัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ถือว่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ความพร้อม
ในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์การดับเพลิงสูงที่สุดในจังหวัดปทุมธานี 
 แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียังมีปัญหาเรื่องของบุคลากรเฉพาะในด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพราะเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
แม้จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบุคลากรราว 400 - 500 คน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยที่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการดับเพลิง/ผจญเพลิงโดยตรง เมื่อออกปฏิบัติงานจะมี
เพียงเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้เบื้องต้น เช่น เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ ออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
พนักงานดับเพลิงจ านวนมาก แต่ไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการดับเพลิง หรืออาจมี เฉพาะ
รถดับเพลิงที่บรรทุกน้ าขนาดเล็ก หากเกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้าง อาจไม่สามารถดับเพลิงได้
ทันท่วงที เมื่อต้องร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงจะเป็นเพียงการ
ประสานเบื้องต้นเท่านั้น การขอความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านความสัมพันธ์
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจะเป็นการให้ความร่วมมือที่ฝ่ายหนึ่งให้ความช่วยเหลือ  
อีกฝ่ายหนึ่ง ภายใต้รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ อย่างเช่น หากเกิดเหตุอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านฉาง เจ้าของพ้ืนที่จะต้องประสานขอความช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์/วิทยุ
สื่อสาร เพ่ือขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดับเพลิงในที่เกิดเหตุ    
และต้องประสานขอความช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองปทุมธานีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการดับเพลิงมากกว่า  
 จากข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าพบว่า เทศบาลเมืองปทุมธานี, เทศบาลเมืองบางคูวัด, 
เทศบาลต าบลบางหลวง  มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงพนักงานดับเพลิง ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการผจญเพลิง/ดับเพลิง หลายคน และจะเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อีกประการหนึ่งเพราะมีรถดับเพลิงหลายคัน แต่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการดับเพลิง โดยตรง  
จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงเท่านั้น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะเป็นเพียงการ
ประสานขอความช่วยเหลือจากพ้ืนที่เกิดเหตุเท่านั้น ยังไม่มีศูนย์กลางในการประสานข้อมูล  
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 จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีรถดับเพลิง จ านวน 13 คัน  
 - เทศบาลเมืองบางคูวัด มีรถดับเพลิง จ านวน 3 คัน 
 - เทศบาลต าบลบางกระดี มีรถดับเพลิง จ านวน 2 คัน 
 - เทศบาลต าบลบางขะแยง มีรถดับเพลิง จ านวน 2 คัน 
 - เทศบาลต าบลบางเดื่อ มีรถดับเพลิง จ านวน 2 คัน 
 - เทศบาลต าบลบางหลวง มีรถดับเพลิง จ านวน 2 คัน 
 - เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีรถดับเพลิง จ านวน 2 คัน 
 - เทศบาลเมืองปทุมธานี มีรถดับเพลิง จ านวน 2 คัน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ้านฉาง มีรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน  
 - เทศบาลต าบลสามโคก มีรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน 
 - เทศบาลต าบลบางเตย มีรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน 
 - เทศบาลต าบลคูขวาง มีรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน 
 - เทศบาลต าบลระแหง มีรถดับเพลิง จ านวน 1 คัน  
 ในขณะที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง, องค์การบริหารส่วนต าบลบางโพธิ์เหนือ 
และองค์การบริหารส่วนต าบลระแหง ไม่มีรถดับเพลิง เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ขนาดเล็ก และไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อรถดับเพลิง เพราะรถดับเพลิงมีราคาค่อนข้างสูง  
 
1.2 ประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย 
 
 ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และ
เป็นหน่วยงานอันดับแรก ในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยในแต่ละพ้ืนที่   ในขณะที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยังคงมีปัญหาในเรื่องทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเข้าระงับเหตุที่มีอยู่
อย่างจ ากัด และไม่เพียงพอส าหรับการออกปฏิบัติงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่
มีขนาดเล็ก และมีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัด ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัยไม่เพียงพอ 
 ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย หรือพนักงานดับเพลิง ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง มีเพียงเจ้าหน้าที่ต าแหน่ง
อ่ืน ๆ เช่น เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไป ฯลฯ ออกปฏิบัติงานแทน ซึ่งไม่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญช านาญเฉพาะด้าน เป็นเพียงแต่มีความรู้เบื้องต้นในการเข้าระงับเหตุ/ผจญเพลิงเท่านั้น 
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขณะเกิดเหตุอัคคีภัยขาดประสิทธิภาพ ยังขาดการแก้ปัญหา
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อย่างเป็นระบบจึงท าให้เกิดความล่าช้า ไม่สามารถเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้ทันเวลา และการเกิดเหตุ
อัคคีภัยในแต่ละครั้งไม่สามารถคาดเดาได้ว่า จะเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นเมื่อไหร่ เวลาใด และสถานที่ใด 
การเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเตรียมพร้อมเผชิญ
เหตุการณห์ากเกิดอัคคีภัยขึ้น 
 ในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้จ ากัดความให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ซ่ึงหมายถึง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ลุล่วงบรรลุผลส าเร็จ และท าหน้าที่
สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่เกินกว่าที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็ก จะสามารถจัดการได้ร่วมกับหน่วยงานจังหวัด นั่นหมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด     
จะท าหน้าที่เป็นเพียงสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กร่วมกับหน่วยงานจังหวัดเท่านั้น 
ทั้งท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีศักยภาพมากพอท่ีจะบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยตนเองได้ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปทุมธานี  จะต้องมีหน่วยงานหลักในการประสานงานการจัดการอัคคีภัย เพ่ือท าให้เกิดความร่วมมือ 
ทั้งในเรื่องทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องสามารถท างานร่วมกันได้รวมถึงศักยภาพ
ของบุคลากรและจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานระงับเหตุเพลิงไหม้ที่สามารถออกปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงหรือมีพ้ืนที่ติดกัน      
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือสนับสนุนให้การด าเนินงานระงับเหตุเพลิงไหม้     
มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีและทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมถึงการผลักดันให้อ านาจ
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่หลักในการจัดการสาธารณภัย 
 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 
 1.3.1 เพ่ือค้นหาข้อเสนอนโยบายนการจัดการความร่วมมือด้านอัคคีภัยในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี 
 1.3.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางปฏิบัติภายใต้ข้อเสนอนโยบายในการจัดการความร่วมมือ
ในด้านอัคคีภัยในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี 
 
1.4 การรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา 
 
 งานศึกษาวิจัย เรื่อง ข้อเสนอนโยบายการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เป็นการศึกษารูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)     
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ด้วยการค้นคว้าส ารวจเอกสาร (Document Research) ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง    
การสัมภาษณ์บุคคล เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณ์ (Observation) 
 1.4.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Document Study) ที่เก่ียวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
งานวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ วารสาร ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่าง ๆ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 1.4.2 สัมภาษณ์บุคคลเชิงลึก (In-Depth Interview) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี หรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และจัดท างานวิจัยต่อไป 
 1.4.3 เข้าสังเกตการณ์ (Observation) ในพ้ืนที่เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และจัดท างานวิจัยต่อไป 
 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ศึกษาลักษณะความร่วมมือในการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานี รวมถึงโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ ทรัพยากรต่าง ๆ และบุคลากรใน
สังกัด 
 1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองบางคูวัด เทศบาลต าบลบางเดื่อ และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านฉาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี 
 
1.6 ทางเลือกนโยบาย 
 
 1.6.1 การให้อ านาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
อัคคีภัยในจังหวัดปทุมธานี   
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 1.6.2 การให้อ านาจแก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดการอัคคีภัยในจังหวัดปทุมธานี  
 1.6.3 การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
อัคคีภัยในจังหวัดปทุมธานี  
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.7.1 ท าให้ทราบถึงปัญหาของการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานี 
 1.7.2 ท าให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติภายใต้ข้อเสนอนโยบายในการจัดการความร่วมมือ
ในด้านอัคคีภัยในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาครั้งที่ ผู้ศึกษาได้ก าหนดแนวทางการทบทวนวรรณกรรม เอกสารทาง
วิชาการ รวมถึงระเบียบกฎหมาย เพ่ือรวมรวมและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอัคคีภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้               
4 แนวทาง ประกอบด้วย แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย, แนวความคิดเกี่ยวกับ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกฎหมายสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง และแนวความคิดเกี่ยวกับ
การจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1  หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ร่วมมือกันในการด าเนินกิจการใดกิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ ซึ่งกิจการ
นั้นอาจเป็นกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งไม่สามารถด าเนินการไ ด้ โดยล าพัง 
หรือหากด าเนินการได้ต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก อันเป็นภาระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น โดยลักษณะของความร่วมมือนี้อาจเป็นไปในลักษณะของความร่วมมือผ่านการจัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะขององค์กรความร่วมมือที่มี
สถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก็ได้การจัดท าและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน นับเป็นบทบาท
ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการ
ประชาชนได้หลายวิธี เช่น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าและให้บริการเองโดยตรง การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเอกชนหรือองค์กรภายนอกเป็นผู้จัดท าหรือให้บริการแทน เป็นต้น    
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการในการจัดท าและให้บริการสาธารณะด้วยตนเอง
นั้น อาจประสบสภาพปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนทรัพยากร ทั้งในเรื่องงบประมาณ 
บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องหาความ
ร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน ๆ ภายใต้เงื่อนไขความจ าเป็นที่ต้อง

                                           
1 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป.), 2. 
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มีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  
 ในการพิจารณาถึงรูปแบบขององค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นเป็นเรื่องที่หาข้อสรุปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากรูปแบบของความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แนวคิดและวิธีการในการจัดรูปแบบขององค์กร       
ความร่วมมือสามารถท าได้หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับประเด็นที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา สามารถสรุป
ได้ดังนี ้
 2.1.1 การจัดรูปแบบของความร่วมมือโดยอาศัยเกณฑ์สถานะทางกฎหมายภายใต้
เกณฑ์สถานะทางกฎหมาย องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 รูปแบบ2 ประกอบด้วย 
  2.1.1.1 องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคล ได้แก่ องค์กรความร่วมมือที่กฎหมายได้ก าหนดให้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย    
การที่องค์กรความร่วมมือมีสถานะเป็นนิติบุคคล ท าให้องค์กรความร่วมมือมีโครงสร้างการบริหาร 
บุคลากร และงบประมาณเป็นของตนเอง นอกจากนั้น องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นค่อนข้างจะเป็นอิสระและสามารถกระท าการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น สหการของไทย 
สหการภาคในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น  
  สหการ3 เป็นรูปแบบการบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีการด าเนินการอย่างกว้างขวาง 
เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เกิดจากการร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สอง
แห่งขึ้นไป หรือระหว่างองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นกับนิติบุคคลอ่ืน โดยมีความเป็นอิสระจาก
หน่วยการปกครองท้องถิ่นเดิม เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการจัดท าบริการ
สาธารณะหลายอย่างท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการด าเนินการของ
สหการจะต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย คณะบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากสหการมีสภาพเป็นนิติบุคคล 
สหการจึงสามารถจัดท านิติกรรมร่วมกับบุคคลภายนอกอ่ืนได้  ถือครองทรัพย์สิน สามารถยื่นฟ้อง    
และตกเป็นจ าเลยได้ ตลอดจนมีอ านาจออกระเบียบปฏิบัติภายใต้ของเขตของความรับผิดชอบตาม

                                           
2 สาโรช คัชมาตย์, “การจัดการบริการสาธารณะบนแนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น,” วารสารการพัฒนาท้องถิ่น ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (มิถุนายน – กันยายน 2550):  
52-57.  

3 ขนิษฐา สุขะวัฒนะ, ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบและความ
เป็นไปได้ (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2550), 17-20. 
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ภารกิจหน้าที่ เพ่ือบังคับใช้กับบุคคลที่รับบริการจากสหการได้ และมีอ านาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ 
ดังนั้น กล่าวได้ว่า สหการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอีกลักษณะหนึ่งที่ด าเนินการที่มีลั กษณะ
เฉพาะตัว มีอิสระในการด าเนินงาน และมีอิสระในการบริหารด้านการเงิน ซึ่งเป็นเงินที่มาจากเงิน
ช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง การรวมตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
จัดตั้งสหการ มีรูปแบบและลักษณะที่มีความหลากหลาย กล่าวคือ อาจเป็นความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน เช่น การรวมของขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือการรวมกันของเทศบาลกับเทศบาล เป็นต้น และการจัดตั้งสหการหรือ
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับว่า ภารกิจที่จะด าเนินการมีผลกระทบต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นเล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งสหการก็มีปัญหา
อยู่จ านวนมาก ซึ่งปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากรูปแบบการบริหารของสหการ สามารถสรุปได้ดังนี้  
  - ปัญหาความเป็นอิสระในการด าเนินการ การรวมตัวกันในรูปแบบของสหการต้อง
ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม ท าให้สหการต้องด าเนินงาน
ภายใต้การควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวอยู่ นอกจากนี้ รายได้หลักของสหการยังมา
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาจจะเป็นช่องทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามา
แทรกแซงการด าเนินงานของสหการได้ 
  - ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกรณีที่สหการด าเนินงาน ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ในขณะที่ประชาชนไม่สามารถเรียกร้องการบริการที่ ดีได้ รวมถึง         
ไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสหการได้ อาจสร้างปัญหาความขัดแย้ง
ขึ้นระหว่างประชาชนและสหการได้ ซึ่งจะเห็นประเด็นปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจนในกรณีของ
ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหการโดยตรงจากประชาชน
ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการก าหนดในกฎหมายให้สหการสามารถเลือกคณะกรรมการบริหาร
ได้โดยตรง แต่ในทางปฏิบัติสหการส่วนใหญ่ยังคงให้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเช่นเดิม 
  - ปัญหาการถูกครอบง าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ในกรณีที่มีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเภท เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดตั้งร่วมกับเทศบาล เป็นต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า 
จะมีสัดส่วนความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการสหการมากกว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยู่    
ในระดับล่าง อาจจะด าเนินการแทรกแซงการท างานของสหการเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่ตน
ต้องการ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการเกิดปัญหาเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการให้บริการประชาชนที่        
ไม่เท่าเทียมกันได ้
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  2.1.1.2 องค์กรความร่วมมือที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล จะเกิดขึ้นโดยอาศัยการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในบันทึกข้อตกลงจะก าหนดถึง
ขอบเขตของความร่วมมือ โครงสร้าง และวิธีการบริหาร ซึ่งองค์กรความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้       
จะมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าองค์กร
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล 
 2.1.2 การจัดรูปแบบขององค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
โดยอาศัยเกณฑ์จ านวนภารกิจที่รับผิดชอบด าเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์นี้สามารถแบ่ งออกได้ 2 
รูปแบบ ประกอบด้วย 
  2.1.2.1 องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการรับผิดชอบ
เพียงด้านเดียว เช่น องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการขยะ 
องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการน้ าเสีย  เป็นต้น องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบนี้สามารถพบได้ในเขตพิเศษในสหรัฐอเมริกาที่มักจะมี
ภารกิจเพียงด้านเดียว 
  2.1.2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจที่รับผิดชอบ
หลายด้าน เช่น กรณีประชาคมเมืองในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีภารกิจที่รับผิดชอบด าเนินการกว้างขวาง
มากถึง 12 ภารกิจ4 ที่บางภารกิจแทบไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลย ซึ่งองค์กรความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบนี้ย่อมจ าเป็นจะต้องมีโครงสร้างการบริหารงานที่ใหญ่และมีความ
ซับซ้อนมากกว่าองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการรับผิดชอบเพียงด้าน
เดียว 
 2.1.3 การจัดรูปแบบความร่วมมือโดยอาศัยเกณฑ์วิธีของความร่วมมือ 
  2.1.3.1 รูปแบบองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์สิน รวมถึงวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ความร่วมมือในลักษณะนี้ คือ รูปแบบของความร่วมมือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันลงทุน 
เพ่ือจัดซื้อและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยถือว่าวัสดุ อุปกรณ์เหล่านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
  2.1.3.2 รูปแบบองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ
ของการให้ด าเนินการแทน นั่นหมายถึง ในบางกรณีลักษณะของความร่วมมืออาจมีองค์กรปกครอง

                                           
4 นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ, โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น เรื่อง  

การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2545), 3. 
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ส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีขนาดเล็กไม่มีศักยภาพที่เพียงพอในการจัดท าบริการสาธารณะบางประเภท 
ในกรณีเช่นนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจพิจารณาเพ่ือร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
มีความพร้อมมากกว่าเป็นผู้ด าเนินการและให้บริการนั้น ๆ แทน  
  2.1.3.3 รูปแบบองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ
ของการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจไม่ได้มีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงที่จะลงทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน โดยเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน แต่เป็น
เพียงการตกลงยืมทรัพยากรบางอย่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีของความร่วมมือแบบ
นี้จะไม่เกิดขึ้นกับภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการอยู่สม่ าเสมอ อย่างไรก็ตาม 
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะนี้จะไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะการหยิบยืม
วัสดุอุปกรณ์เท่านั้น ยังอาจรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่ปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนประเภทของการให้บริการระหว่างองค์กรปกครองส่วนถิ่น  
  2.1.3.4 รูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลักการซื้อขาย หากสินค้าและบริการใดที่มีการซื้อขายกันในครั้งละจ านวนมาก ๆ สินค้า
และบริการนั้นจะมีราคาที่ต่ าลง ด้วยหลักการนี้เองท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงเพ่ือร่วมกันจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือให้มีปริมาณการสั่งซื้อใน
จ านวนมาก สามารถได้ราคาที่ต่ าลง และเป็นการช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้ออีกด้วย  
 การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการผลักดันการ
ท างานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยการเตรียมความพร้อม การเตรียมการที่ดี และ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยมีเงื่อนไขที่จ าเป็น5 ดังนี้ 
 1. การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ที่เป็นระบบ เพ่ือเป็นการศึกษาความเหมาะสม
และความคุ้มค่าในการจัดท าความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. จัดตั้งคณะท างานร่วมกัน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของแต่ละแห่ง ตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน คนกลางที่
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคนกลางจะท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวก และการด าเนินการจัดการ
ประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

                                           
5 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น, “ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น,”  http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/7/2025_5154.pdf  
(สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560). 
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 3. ก าหนดรูปแบบความร่วมมือ ภารกิจหน้าที่ ก าหนดกรอบวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
และผลลัพธ์ที่คาดหวังให้ชัดเจน 
 4. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชนในพื้นท่ีที่เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบ 
 5. ยึดหลักความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงที่รัดกุม ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย 
 6. ก าหนดสัดส่วนของงบประมาณที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ต้อง
จัดสรรให้องค์กรความร่วมมืออย่างชัดเจนและโปร่งใส และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ชี้แจงถึงที่มาที่ไปของงบประมาณให้แก่สภาท้องถิ่นและประชาชนในพื้นท่ีได้ 
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมจัดท าความร่วมมือ 
โดยโครงสร้างการบริหาต้องมีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
 8. ก าหนดแผนด้านการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและมีความเหมาะสม 
 9. ก าหนดโครงสร้างการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และเป็นที่
ยอมรับร่วมกันของแต่ฝ่าย 
 10. ส ารวจทรัพยากร วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการจัดท าบัญชีแสดงรายการ
ดังกล่าวให้ชัดเจน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการจัดท าความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 11. การจัดท าบันทึกข้อตกลง ต้องก าหนแนวทาง วิธีการ หรือขั้นตอนที่จะด าเนินการ
หากมีการยุบหรือยกเลิกความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โดยสรุปแล้ว เงื่อนไขที่ส่งผลให้การจัดตั้งองค์กรความร่วมมือสัมฤทธิ์ผลและสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการก าหนดแผนการด าเนินงานรวมถึงขึ้นตอนของการ
จัดตั้งองค์กรความร่วมมือที่ชัดเจนและต้องเป็นที่ยอมรับได้ การเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นให้ครบถ้วนและด าเนินการอย่างเป็นระบบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดตั้งและการมีกฎหมายรับรอง ระเบียบข้อตกลงร่วมกัน และโครงสร้างการบริหาร 
งานที่ชัดเจน 
 ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการด าเนินการบริหาร
และจัดการท้องถิ่น โดยมีข้อดีอยู่หลายประการ ดังนี้  
 1. ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการ      
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากสภาพปัญหาต่าง  ๆ  
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เผชิญซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน และส่งผลกระทบในวงกว้าง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงล าพัง โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็ก อาจขาดแคลนทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงการ
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ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ หรือบุคลากรขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถเพ่ิมศักยภาพการ
ท างานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย า และท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนเหล่านั้นได้  
 2. ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันได้ ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความ
ประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรให้มากขึ้น จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมี
ความรับผิดชอบในภารกิจหน้าที่เดียวกัน เช่น การจัดการปัญหาการจัดการขยะ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งต่างมีหน้าที่ท่ีต้องจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่งจะซื้อรถเก็บขยะและที่ดินที่ใช้ส าหรับการจัดเก็บขยะเป็นของตัวเอง แต่หากว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่ง สามารถสร้างความร่วมมือร่วมกันจะสามารถร่วมกันลงทุนในการ
ซื้อรถเก็บขยะและท่ีดินส าหรับการจัดเก็บขยะ จะเป็นการช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประหยัด
งบประมาณได้มากยิ่งขึ้น 
 3. การเสริมสร้างสมรรถนะหรือศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้หลายวิธี ในบางประเทศการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะด าเนินการโดยยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน แต่ในทางตรงกันข้าม หากการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ให้เกิดช่องว่างระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น จะส่งผลกระทบให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้น้อยลง อย่างไรก็ตาม การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นวิธีการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน   
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างใด ๆ เพราะฉะนั้น จึงถือว่าการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทางเลือกท่ีดีอีกทางหนึ่ง 
 หากเกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จะมีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในบันทึก
ข้อตกลงทั้งหมดจะต้องร่วมกันจัดประชุม เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น โดยที่มาและจ านวนคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง และเมื่อมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ แล้ว ถือได้ว่าศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ และสิ่งแรกที่คณะกรรมการศูนย์ฯ ควรด าเนินการ คือ การรวบรวมและ
จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจความร่วมมือของศูนย์ความร่วมมือ
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ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก เมื่อมีการรวมรวม
และจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานแล้ว จะต้องมีการจัดท าสื่อแสดงข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
 1. การจัดท าแผนโครงสร้างองค์กรของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย รูปถ่าย ระบุชื่อ – นามสกุล รวมทั้งต าแหน่งในโครงสร้างการบริหารงานของ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. การจัดท าบอร์ดแสดงข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย แผนที่ แสดงขอบเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุจุดส าคัญต่าง ๆ ลงในแผนที่ พร้อมทั้งคิดค านวณระยะ 
ทางระหว่างจุดส าคัญต่าง ๆ 
 3. การจัดท าตารางแสดงข้อมูลศักยภาพด้านวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง  ๆ รวมถึง
จ านวนบุคลากร ทั้งที่เป็นข้อมูลศักยภาพโดยรวมของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และข้อมูลศักยภาพทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกของ    
แต่ละแห่ง 
 การเตรียมความพร้อมของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
เพ่ือการรองรับการบริหารจัดการกิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย เนื่องจากศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรความร่วมมือที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป้าหมายในการบริหารจัดการภารกิจหลักบาง
ประการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น ก่อนจะมีการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือจ าเป็นต้อง
มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญในการด าเนินงานชองศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ความสัมพันธ์กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นสมาชิก โดยการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความส าคัญของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการทั้งในกลุ่มของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการด าเนินการจัดการความร่วมมือของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ดังนั้น คณะกรรมการ
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรก าหนดแนวทางและวางแผนการฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมความร่วมมือแก่บุคลากรทุกฝ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ อีกทั้ง ควรมีการจัดท า
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เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคู่มือเบื้องต้นในการมีส่วนร่วมจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่
ต่อประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งจะเป็นการสอดแทรกสาระส าคัญเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ที่ประชาชนใน
ชุมชนจะได้รับจากการด าเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 
  
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 
 
 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เป็นการร่วมมือบริหารจัดการกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และภัยอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นด้าน
อัคคีภัยและภัยแล้งก่อนเบื้องต้นในพ้ืนที่บริการครอบคลุมพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคีสมาชิก โดยสรุปบทบาทหน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน6 
ดังนี้  
 2.2.1 การจัดระบบและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน การจัดประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ เป็นประจ าในแต่ละเดือนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสภาพปัญหาและศักยภาพในการ
ด าเนินการรับสาธารณภัยในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงการวางแผนการประสานการจัดการระบบสาธารณภัย
ร่วมกัน เช่น การจัดท าแผนที่แสดงแหล่งน้ าและจุดจ่ายน้ าส าหรับรถดับเพลิงในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการจัดการ
บริการสาธารณะด้านบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนศูนย์ฯ ระเบียบ        
ว่าด้วยการปฏิบัติงานในกรณีเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่ รวมถึงจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ เพ่ือให้
ประชาชนผู้อยู่อาศัยในทุกพ้ืนที่สามารถติดต่อแจ้งเหตุมาที่ศูนย์ฯ ได้โดยตรง 

 2.2.2 การร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการบรรเทา            
สาธารณภัยและผู้อาศัยในชุมชน เป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พนักงานดับเพลิง 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้น าชุมชนของภาคีสมาชิก ให้มีความรู้ ความช านาญ และมี
ทักษะในการจัดการระงับภัย อีกทั้งเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย
สามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้ 
 2.2.3 การออกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยในพ้ืนที่ร่วมกันในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคีสมาชิกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการระงับภัยและจ ากัดความ
เสียหายในพื้นที่ได้ดีกว่าการด าเนินการเองอย่างชัดเจน 

                                           
6 รายงานฉบับสมบูรณ์, “สรุปผลการด าเนินการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่น าร่อง,” (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 29-33. 
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2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกฎหมายสาธารณภัย 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีลักษณะของความอ่อนไหวทางสภาพและความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นที่สร้างความเสียหายให้แก่พ้ืนที่ได้ในวงกว้าง ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้นิยามความหมายของค าว่า สาธารณภัย7 หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า การระบาดของศัตรูพืช 
ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อ สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติมีผู้ท าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ 
หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย  จึงท าให้
การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยต้องการมีการก าหนดโครงสร้างการจัดการและกรอบอ านาจ
หน้าที่ในการด าเนินการจัดการปัญหาสาธารณภัย โดยได้ก าหนดให้การจัดการสาธารณภัยส่วนภูมิภาค 
มีตัวแสดงหลักทางการจัดการ8 คือ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก
ท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด และท าหน้าที่จัดหาทรัพยากร
ส าหรับการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ส าหรับการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย เช่น การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทหารในพ้ืนที่ องค์กรการกุศลต่าง ๆ หรือ 
ภาคส่วนอื่น ๆ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่หลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ในเขตท้องถิ่นเป็นภารกิจหลักเนื่องจากท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่แรกที่ต้องเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ         
โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือให้รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤตได้ มีอ านาจในการด าเนินการปฏิบัติแก้ไข
สถานการณใ์นพ้ืนทีไ่ด้ทันท่วงที  
 อย่างไรก็ตาม ลักษณะส าคัญของปัญหาสาธารณภัยอยู่ที่การขยายความเสียหาย       
ข้ามขอบเขตพ้ืนที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งไปอีกองค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิ่นหนึ่ง การด าเนินการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยอ านาจการสั่งการจากหน่วยงานที่มี
อ านาจเหนือกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินการ

                                           
7 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 

124 ตอนที่ 52 ก (7 กันยายน 2550): 1.  
8 ทวิดา กมลเวชช,  คู่มือจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2554), 

54-55. 
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แก้ไขปัญหา ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นแจ้งความต้องการแก่ผู้อ านวยการอ าเภอหรือผู้อ านวยการจังหวัดเพ่ือขอความช่วยเหลือ      
การประสานการจัดการร่วมกันระหว่างจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในลักษณะของ
การบูรณาการความร่วมมือและความช่วยเหลือ ทั้งทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน ฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัย
อย่างเต็มรูปแบบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะการเป็นหน่วยงานปฏิบัติด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ต้องเตรียมจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ขึ้น      
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับเผชิญสถานการณ์ โดยการจัดองค์กรความรับผิดชอบการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะอยู่ในรูปแบบของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบล, กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล และ                 
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งแต่ละองค์กรจะมี
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย
และมีหน่วยงานพร้อมบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
พ้ืนที่9 หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายความรวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร       
มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเ หลือ
ผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย10 ซึ่งผู้น าท้องถิ่นจะได้รับอ านาจ
หน้าที่ในการสังการและระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนในเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย และ
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และ
แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที11 และสามารถ
สั่งการข้าราชการพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน 

                                           
9 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 124 ตอนที่ 52 ก (7 กันยายน 2550): 1.  
10 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550, มาตรา 20,ราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 124 ตอนที่ 52 ก (7 กันยายน 2550): 10. 
11 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550, มาตรา 21,ราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 124 ตอนที่ 52 ก (7 กันยายน 2550): 10. 
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อาสาสมัครและบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติ 
การอย่างใดอย่างหนึ่งตามความจ าเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งสามารถใช้
อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 การจัดการสาธารณภัยภายใต้ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการรักษา
ความสงบเรียบร้อย (มาตรา 16) กฎหมายดังกล่าวได้เป็นข้อบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องท าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ โดยในมาตรา 16 ได้ก าหนดให้ เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหลักมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะ 
รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29)) ภารกิจหน้าที่ของเทศบาลในแต่ละขนาด
แตกต่างกัน ท าให้การท าหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในลักษณะเดียวกัน คือ การมีบทบาท
หน้าที่เป็นหลักในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ ในทางเดียวกันภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการสาธารณภัยนั้น รวมถึงกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในเขตพ้ืนที่ในลักษณะเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งใน
รูปแบบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มไปด้วยความแตกต่างกันในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบต้องอาศัยงบประมาณและทรัพยากร
ภายในหน่วยงานตนเองก่อนเป็นหลัก ส่งผลให้ขีดความสามารถของแต่ละพ้ืนที่ยังขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการภายในของแต่ละองค์กรเป็นหลัก เนื่องจากมีความแตกต่างในการก าหนดความส าคัญของ      
แต่ละองค์กรและความแตกต่างในเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและไม่
เพียงพอ 
 ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะไม่มีบทบาทหน้าที่หลักในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หากแต่มีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หมายถึง เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ลุล่วงบรรลุผลส าเร็จและท าหน้ าที่
สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่เกินกว่าหน่วยงานท้องถิ่นขนาดเล็กจะสามารถ
จัดการได้ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด จึงเท่ากับภารกิจการบริหารจัดการสาธารณภัย จึงเป็น
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ได้แก่  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะท าหน้าที่สนับสุนนให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็กร่วมกับหน่วยงานระดับเท่านั้น 
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2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 ปัจจุบันการเกิดสาธารณภัยสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และประเทศชาติได้อย่างมหาศาล โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ความหมายของการ
ป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยไว้12 ดังนี้ 
 การป้องกัน (Prevention) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและ       
ลดผลกระทบทางลบจากภัยพิบัติและยังหมายถึง การลดและป้องกันเหตุและความล่อแหลมต่าง ๆ    
ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติ  
 การบรรเทา (Mitigation) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการก่อสร้าง
และที่มิใช่ด้านการก่อสร้าง ซึ่งก าหนดหรือจัดท าขึ้นล่วงหน้าเพ่ือบรรเทา ลด หรือควบคุมผลกระทบ
ในทางลบจากภัยพิบัติ 
 สาธารณภัย (Disaster) หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีมา
เป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้เกิดข้ึน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ร่างกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ 
 UN International Strategy for Disaster Reduction: ISDR13 ได้ให้ค าจ ากัดความ
ของภัยพิบัติ คือ สภาวะที่ระบบการท างานของชุมชนหรือสังคมได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
เป็นสาเหตุท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่เกินก าลังความสามารถ
ของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบจะจัดการได้โดยทรัพยากรของตนเองที่มีอยู่ และภัยพิบัติเป็น
กระบวนการของความเสี่ยงซึ่งเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของภัย สภาพความล่อแหลม และ
ความสามารถหรือมาตรการที่ไม่เพียงพอที่จะลดผลด้านลบของความเสี่ยงนั้นได้ 
 การจัดการสาธารณภัย เป็นกระบวนการที่ต้องมีความเป็นพลวัตร สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสถานการณ์ และครอบคลุมการด าเนินการทุกขั้นตอน ทั้งการวางแผน การจัดวางบุคลากร     
การปฏิบัติ และการดูแลควบคุม รวมทั้งการประสานงานและความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการจัดการที่ดีในทุกระยะของวงจรการจัดการ

                                           
12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, “ยุทธศาสตร์,” http://www.disaster.go.th/ 

th/about_strategy.php (สบืค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560). 
13 ชูวงศ์ อุบาลี, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษา 

อาคารเคหะชุมชนเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร,” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหาร
รัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 7. 
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สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึ งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการ             
สาธารณภัยและเป้าหมายของการจัดการสาธารณภัย14 มีดังนี ้
 วัตถุประสงค์ของการจัดการสาธารณภัย 
 1. เพ่ือหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงต่าง  ๆ ควรมี
หลักประกันความปลอดภัย 
 2. เพ่ือป้องกันทรัพย์สิน ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด รวมทั้งลดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ 
 3. เพ่ือรักษาสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อความอยู่ดีกินดี
ของสังคม 
 เป้าหมายของการจัดการสาธารณภัย 
 1. เพ่ือการจัดท าแผนและสามารถน ามาตรการในการลดหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด         
สาธารณภัยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้มีการจัดวางระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้มีการด าเนินการควบคุมสถานการณ์และดูแลชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 4. เพ่ือการด าเนินงานขณะเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคุ้มครองและ
ช่วยชีวิตได้ทันท่วงที 
 5. เพ่ือให้มีการจัดการในเรื่องมาตรการการฟ้ืนฟูบูรณะสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังประสบภัย 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จาก
อัคคีภัย การจัดการสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการ 3 ระยะ15 ซึ่งควรเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ทวิดา โกมล 
 

                                           
14 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, “คู่มือการปฏิบัติงาน,” 

http://www.disaster.go.th/th/dwn-download-21-2/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 16พฤษภาคม 2560). 
15 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย http://www.disaster.go.th/th/dwn-download-21-1/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2560). 
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ภาพที่ 2.1 วัฏจักรของภัยพิบัติ, https://www.google.co.th/search?q=วัฏจักรของ+ภัย
พิบัติ&tbm=isch&tbs=rimg:CcrnnHw5gnfdIjjPn3qac (สิบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560). 
 
 2.4.1 ระยะก่อนเกิดภัย (Mitigation and Preparedness) เป็นการด าเนินกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องอัคคีภัยหรือการฝึกอบรมให้สามารถเผชิญเหตุอัคคีภัยได้ เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบ
ของการเกิดอัคคีภัย ควรศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือโอกาสของการเกิดอัคคีภัยในแต่ละพ้ืนที่    
ต้องอาศัยข้อมูลทางสถิติ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น มีการเตรียมความพร้อม
ทางด้านทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ ก าลังพล และความพร้อมต่อการเผชิญอัคคีภัยของประชาชน    
มีการประเมนิความเสี่ยง  ความล่อแหลมของสภาพพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมเฝ้าระวัง และหาแนวทางจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ มีการจัดท าข้อมูลของเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลต่าง  ๆ เช่น 
รถดับเพลิง รถบันไดเลื่อน รถน้ า เพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ และเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุ เพ่ือลดอันตรายและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น  โดยมีการจัด
ฝึกอบรม ฝึกซ้อมรูปแบบต่าง ๆ ในการอพยพ การเตือนภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง    
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เป็นการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เจ้าหน้าที่จะต้องเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ของตนเองในความรับผิดชอบ รวมถึงการฝึกทักษะหรือจัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมโดยหน่วยงานอื่น เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ชุมชนและประชาชนด้วยการใช้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นวิทยากร หรือการจัด
โครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือให้ ความรู้และฝึกทักษะให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และจัดเตรียม
อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
 2.4.2 ระยะเกิดภัย (Disaster and Emergency Response ) เป็นการด าเนินการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นขั้นตอนการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเพ่ือลดระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น  
จนเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ต้องมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่ชัดเจน ต้องมีการระบุว่า 
หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานประสาน ต้องท าความรู้จักหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะ
ระบุได้ว่า มีทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ บุคลากร ที่มีความช านาญในการออกปฏิบัติ 
งานมากน้อยเพียงใด โดยหน่วยงานหลักจะเป็นผู้สั่งการว่าให้หน่วยงานใดออกปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุ 
และมีหน่วยงานประสานที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือให้การท างานเป็นไปด้วยความราบรื่น การติดต่อ 
สื่อสาร/การประสานงานในช่องทางต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว การท า
ความเข้าใจต่อนโยบายและแผนปฏิบัติการในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิ น การประเมิน
สถานการณ์และการเข้ากู้ภัย การอพยพระหว่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการอ านวยความสะดวก 
และความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 
 2.4.3 ระยะหลังเกิดภัย (Recovery and Rehabilitation) เป็นการด าเนินการหลัง
สถานการณ์ได้ยุติลง ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ในลักษณะของการฟ้ืนฟู บูรณะ
พ้ืนที่ เยียวยา ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ เช่น การปฐมพยาบาล 
การค้นหาผู้สูญหาย การจัดหาสถานที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การสร้างชุมชนให้สามารถฟ้ืนคืนจาก 
ภัยได้ เป็นต้น รวมถึงการติดตามประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพของที่อยู่
อาศัย สถานประกอบการ พ้ืนที่และผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจการค้า      
การด าเนินธุรกิจ และการสูญเสียอาชีพ เป็นการประเมินความเสียหายเ พ่ือประโยชน์ในการเยียวยา 
ฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอความช่วยเหลือและความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเครื่องมือและความช านาญในการส ารวจประเมิน และจัดท าแผนใน
การฟ้ืนฟูบูรณะที่ครบถ้วนและมีคุณภาพ 
 หากเมื่อเกิดสาธารณภัยทั้งทางธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย์ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการกับภัยที่เกิดขึ้น ทั้งการควบคุมสถานการณ์ใน
พ้ืนที่ ต้องพร้อมต่อการตอบสนองความต้องการในการบรรเทาสาธารณภัย และพร้อมที่จะแก้ไข
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ปัญหาที่เกิดข้ึนใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการประสานงาน การร่วมมือกัน และการร่วมแรงร่วมใจในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ของท้องถิ่นตนเองและพ้ืนที่ของท้องถิ่นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องกัน 
หรือการสื่อสารกับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีการรับรู้และเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือสามารถ
ที่จะก าจัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ซึ่งการด าเนินการก่อนเกิดภัย เพ่ือที่จะป้องกันและ  
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย โดยการการพัฒนาระบบแจ้งเตือน การกระจายข่าวสาร 
การจัดท าแผนป้องกันสาธารณภัยและการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย การฝึกอบรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้น ให้ความรู้เรื่องสาธารณภัยและการปฏิบัติงานและศึกษาหาความรู้
จากสื่อต่าง ๆ การเตรียมการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และงบประมาณในด้านการ
บริหารจัดการในภาวะ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสาธารณภัยแต่ละประเภทในแต่ละพ้ืนที่          
การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ การจัดท าพ้ืนที่เสี่ยงภัย การพัฒนาแผนหลักและแผนปฏิบัติการ     
การจัดท าแบบสถานการณ์จ าลองเหตุการณ์การเกิดสาธารณภัย การจัดท าแผนที่ในการอพยพ       
การระบุพ้ืนที่ปลอดภัยและการจัดท าแผนการจัดการหลบภัย การฝึกซ้อมในรูปแบบต่าง  ๆ ในการ
อพยพ การเตือนภัย และการอพยพก่อนเกิดภัย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสพภัยเบื้องต้น การบริหาร
จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน การสร้างความตระหนักและการให้การศึกษาเรื่องภัยพิบัติ
แก่ประชาชน ส าหรับการด าเนินการระหว่างการเกิดภัย เป็นการด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ โดยจะต้องระดมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะต้องมี
การระบุหน่วยงานหลักและหน่วยงานประสาน มีการอพยพผู้ประสบภัยในสถานการณ์ มีการ
ติดต่อสื่อสารกันด้วยช่องทางต่าง ๆ มีการจัดการจราจร มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากร มีการจัด
เจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย และต้องมีการจัดการพ้ืนพ้ืนในการหลบภัยในแก่ผู้ประสบภัย 
และส าหรับการด าเนินการหลังการเกิดภัย เป็นการฟ้ืนฟูกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนให้กลับคืนสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็วที่สุด โดยจะต้องมีการประเมินความเสียหายของผู้ประสบภัย ควรมีมาตรการดูแล
สภาพแวดล้อมและหลักสุขอนามัย มีมาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งทางการเงินและสิ่งของ
บรรเทาทุกข์ หรือสิ่งของบริจาค มีการฟ้ืนฟูสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของ
ผู้ประสบภัย การฟ้ืนฟูการให้อาชีพแก่ผู้ประสบภัย การวางแผนการฟ้ืนฟูและการประเมินความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องของผู้ประสบภัย รวมถึงการติดตามและการประเมินผลความเสียหาย และการสร้าง
ชุมชนให้สามารถฟ้ืนคืนจากสาธารณภัยนั้นได้  
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2.5 กรอบแนวคิดวิเคราะห์ 
  
 จากการทบทวนทั้ง 4 แนวคิด ประกอบด้วย แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย, 
แนวความคิดเก่ียวกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกฎหมายสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง และ
แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงท าให้ได้กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดังนี้ 
 
 
 
 
  
        
       
      
     
 จากกรอบแนวคิดข้างต้นชี้ให้เห็นว่า ผู้ศึกษาตั้งใจจะด าเนินการศึกษาเพ่ือค้นหารูปแบบ
ความมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนถิ่นในการจัดการอัคคีภัย โดยท าการศึกษาถึงอ านาจหน้าที่ของ
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถจัดท าในรูปแบบใดได้บ้าง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น อีกทั้งต้องดูถึงศักยภาพของบุคลากรว่ามี
ความสามารถ มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด ต้องศึกษาถึงทรัพยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีมากน้อยเพียงใด เพียงพอหรือไม่ ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการศึกษาเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
อัคคีภัยว่ามีส่วนช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง เพ่ือให้ได้รูปแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการจัดการอัคคีภัยได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

- ระเบียบกฎหมาย 

- ศักยภาพของบุคลากร 

- ทรัพยากรต่างๆ ที่มี 

- เครือข่ายภาคประชาสังคม,เอกชน 

 

รูปแบบความร่วมมือในการจัดการ
อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 
ข้อมูลทั่วไป 

 
 ในบทนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปทุมธานีที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี, เทศบาลเมืองบางคูวัด, เทศบาลต าบลบางเดื่อ และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง และ
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
บริบทของพ้ืนที่ในมิติต่าง ๆ ซึ่งผลจากการศึกษาในส่วนนี้ทั้งหมดมาจากการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารชั้นต้น และข้อมูลปัจจุบันที่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  
 
3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี1 
 
 3.1.1 สภาพทั่วไป 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 2 ต าบลบ้านฉาง 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณ เส้นรุ้งที่ 14 
องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อ
ที่ประมาณ 1,525.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทาง
ทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร  
  สภาพภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ า โดยมี
แม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานีและอ าเภอสามโคก  ท าให้พ้ืนที่
ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดหรือบนฝั่งขวาของแม่น้ า
เจ้าพระยาได้แก ่พ้ืนที่ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้วกับพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอเมืองและอ าเภอสามโคก 
กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่  พ้ืนที่อ าเภอเมืองบางส่วน 
อ าเภอธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง อ าเภอหนองเสือ อ าเภอล าลูกกา และบางส่วนของอ าเภอสามโคก     
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

                                           
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, “ข้อมูลจากแผนพัฒนาสี่ปี,” (ปทุมธานี: องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, 2559). 
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  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอินและอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อ าเภอหนองแค และอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอบางบัวทอง อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ
เขตบางเขน, เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 แผนที่จังหวัดปทุมธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, “ข้อมูลจากแผนพัฒนาสี่ปี,” 
(ปทุมธานี: องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, 2559). 
 
 3.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 65 แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลต าบล 17 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 37 แห่ง โดยจังหวัดปทุมธานีมีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 1,107,666 คน แยกเป็น
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เพศชาย จ านวน 526,159 คน เพศหญิง จ านวน 581,507 คน และมีจ านวนครัวเรือน จ านวน 
539,076 ครัวเรือน 
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรในจังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: จังหวัดปทุมธานี, “บรรยายสรุปจังหวัดปทุมธานี,” http://123.242.173.131/ 
pathumthani_news/attach_file/patum_sum59_180459.pdf (สืบค้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2561) . 
 

 3.1.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีกรอบอัตราก าลัง จ านวน 425 คน โดยมีฝ่าย
เครื่องจักรกลและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ มีบุคลากรในฝ่ายฯ จ านวน 40 
คน มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 10 คน (นายช่างเครื่องกล
ปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน, พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก จ านวน 3 คน, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จ านวน 1 คน และพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน 2 คน) โดยมีศักยภาพด้านทรัพยากรในการปฏิบัติการระงับเหตุ
อัคคีภัย ดังนี้ 
  - รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ 10,000 ลิตร 
จ านวน 2 คัน 
  - รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร 
จ านวน 11 คัน 
  - รถกระเช้าบันไดกู้ภัย ขนาดความสูง 24 เมตร จ านวน 1 คัน 
  - เครื่องสูบน้ า ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 
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  - เครื่องสูบน้ า ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 10 เครื่อง 
  - รถแบคโฮ ขนาดขุด 9 เมตร จ านวน 1 คัน 
  - รถแบคโฮ ขนาดขุด 15 เมตร จ านวน 4 คัน 
  - รถแบคโฮ ขนาดขุด 18 เมตร จ านวน 1 คัน 
 
3.2 เทศบาลเมืองบางคูวัด2 
 
 3.2.1 สภาพทั่วไป 
  ส านักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 1 ต าบลบางคูวัด บ้านฉาง 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นอาคาร คสล. ขนาด 7 ชั้น ขนาดตัวอาคาร 7,000 ตาราง
เมตร บนเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 88.1 ตารางวา ตั้งอยู่ริมถนน 345 โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมือง
ปทุมธานี ประมาณ 11 กิโลเมตร ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ทั้งต าบลครอบคลุมพ้ืนที่ 18.46 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 11,538 ไร่ เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา มีล าคลองไหลผ่านหลาย
หมู่บ้าน เช่น คลองบางคูวัด คลองชอก คลองปลายบัว คลองหนามแดง คลองไกร คลองชมพูเดช 
คลองพรโอย คลองสายยู คลองเกาะเกรียง โดยเทศบาลเมืองบางคูวัด มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลบางขะแยง  อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตต าบลคลอง
พระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

                                           
2
 เทศบาลเมืองบางคูวัด, “ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี,” (ปทุมธานี: เทศบาลเมืองบางคูวัด, 

2560). 
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ภาพที่ 3.2 แผนที่เทศบาลเมืองบางคูวัด, เทศบาลเมืองบางคูวัด, “ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  
4 ปี,” (ปทุมธานี: เทศบาลเมืองบางคูวัด, 2560). 

 

 3.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  เทศบาลเมืองบางคูวัด แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน โดยมีประชากรทั้งสิ้น 
จ านวน 25,413 คน แยกเป็นเพศชาย 11,898 คน เพศหญิง 13,515 คน และมีจ านวนครัวเรือน 
7,988 ครัวเรือน 
 

ตารางที่ 3.2 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองบางคูวัด 

 
ที่มา: เทศบาลเมืองบางคูวัด, “ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี,” (ปทุมธานี: เทศบาลเมืองบางคูวัด, 
2560). 
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 3.2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เทศบาลเมืองบางคูวัด ได้ด าเนินการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่าง ๆ อาทิ เหตุเพลิงไหม้ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และมีหน่วยบริการดังนี้ 
  - หน่วยบริการต ารวจชุมชนบางคูวัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 (อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองปทุมธานี) 
  - สถานีดับเพลิง ตั้งอยู่ที่ส านักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด หมู่ที่ 7 
  มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 11 คน 
(ข้าราชการ จ านวน 2 คน, พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 3 คน, พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 6 คน) 
และมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 326 คน โดยมีศักยภาพด้านทรัพยากร
ในการปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัย ดังนี้ 
  - รถยนต์ดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ าในตัวและแบบฉีดโฟม ขนาดความจุถังน้ า 
10,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
  - รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ า 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน 
  - รถยนต์กู้ภัย จ านวน 1 คัน 
  - รถยนต์ตรวจการณ์ จ านวน 1 คัน 
  - รถกระเช้าไฟฟ้า จ านวน 1 คัน 
  - รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
  - เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง 
 

3.3 เทศบาลต าบลบางเดื่อ3 
 

 3.3.1 สภาพทั่วไป 
  ส านักงานเทศบาลต าบลบางเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 3 ต าบลบางเดื่อ อ าเภอ     
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองปทุมธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่  
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา เนื้อที่ประมาณ 11.94 กิโลเมตร หรือประมาณ 7,463 ไร่ เทศบาล
ต าบลบางเดื่อ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมืองปทุมธานี เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา             

                                           
3
 เทศบาลต าบลบางเดื่อ, “ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี,” (ปทุมธานี: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, 

2559).  
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ฝั่งตะวันออก มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่าน และมีคลองธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลบางเดื่อหลายสายโดย
เทศบาลต าบลบางเดื่อ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 
 ทิศตะวันออก ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่บริเวณหลักเขตที่ 3 เทศบาลต าบลบางหลวง 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลคลองพระอุดม อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 
 ทิศใต ้   ติดต่อกับเทศบาลต าบลบางขะแยง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.3 แผนที่เทศบาลต าบลบางเดื่อ, เทศบาลต าบลบางเดื่อ, “ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี,” 
(ปทุมธานี: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, 2559).  
 

 3.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  เทศบาลต าบลบางเดื่อ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน โดยมีประชากรทั้งสิ้น 
จ านวน 11,661 คน แยกเป็นเพศชาย 5,570 คน เพศหญิง 6,091 คน และมีจ านวนครัวเรือน 4,544 
ครัวเรือน 
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ตารางที่ 3.3 จ านวนประกรในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, “ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี,” (ปทุมธานี: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, 2559). 
 3.3.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เทศบาลต าบลบางเดื่อ มีกรอบอัตราก าลัง จ านวน 122 คน งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ านวน 14 คน (ข้าราชการ จ านวน 2 คน และพนักงานจ้าง จ านวน 12 คน) 
และมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ต าบลบ้านฉาง (อปพร.) จ านวน 30 คน โดยมีศักยภาพ
ด้านทรัพยากรในการปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัย ดังนี้ 
  - รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร 
จ านวน 1 คัน 
  - รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร 
จ านวน 1 คัน 
 
3.4 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง4 
 
 3.4.1 สภาพทั่วไป 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 2 ต าบลบ้านฉาง 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองปทุมธานี ประมาณ 3.5 กิโลเมตร 

                                           
4
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง, “ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี,” (ปทุมธานี: องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านฉาง, 2559). 
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เนื้อท่ีประมาณ 7.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,622 ไร่ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน มีล าคลองล้อมรอบพ้ืนที่ของต าบล โดยมีแหล่งน้ าธรรมชาติ คลองที่ขุดจากแม่น้ า
เจ้าพระยา เพ่ือน าไปใช้ในภาคการเกษตร 2 คลอง คือ คลองบางหลวง และคลองบางโพธิ์เหนือ    
ส่วนแหล่งน้ าที่ขุดขึ้นเอง คือ คลองขุดเชื่อมจากคลองบางหลวง คลองบางโพธิ์เหนือ 3 คลอง คือ       
คลองทางหลวง คลองคอวัง และคลองจอมทอ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง มีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลคลองบางโพธิ์เหนือฝั่งใต้ อ าเภอสามโคก  จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีคลองบางโพธิ์เหนือเป็นแนวแบ่งเขต 
  ทิศตะวันออก ติดกับเทศบาลเมืองปทุมธานีและเทศบาลต าบลบางหลวง  อ าเภอ
เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลบางหลวง  อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีคลองบางหลวงเป็นแนวแบ่งเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง, องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง, “ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาสามปี,” (ปทุมธานี : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง, 2559). 
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 3.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน โดยมี
ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 5,414 คน แยกเป็นเพศชาย 2,593 คน เพศหญิง 2,821 คน และมีจ านวน
ครัวเรือน 2,445 ครัวเรือน 
 
ตารางที่ 3.4 จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง 

 
 

ที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง, “ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี,” (ปทุมธานี: องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านฉาง, 2559). 
 
 3.4.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง มีกรอบอัตราก าลัง จ านวน 60 คน โดยมี      
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชา มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน 11 คน ครู จ านวน 2 
คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 4 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 24 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน 10 คน มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 6 คน (ผู้ช่วย     
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน พนักงานขับรถยนต์ 4 คน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง 1 คน) และมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ต าบลบ้านฉาง (อปพร.) จ านวน 20 คน 
โดยมีศักยภาพด้านทรัพยากรในการปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัย ดังนี้      
  - รถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ 10,000 ลิตร 
จ านวน 1 คัน 
  - รถยนต์ตรวจการณ์ จ านวน 1 คัน 
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3.5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี5 
 
 สภาพทั่วไป 
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 1 ถนนรังสิต 
– ปทุมธานี ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขั้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 จากนโยบายของรัฐบาลที่วางแนวทางในการปฏิรูประบบ
ราชการ โดยด าเนินการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของส่วนราชการต่าง  ๆ ให้เป็น
ระบบ ซึ่งมีการก่อตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ เพ่ือให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจที่เคยซ้ าซ้อน
อยู่ในหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้เป็นระบบ เปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานใหม่ถือก าเนิดขึ้นเพ่ือจัดการสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบ คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บท 
วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย โดยก าหนดนโยบาย
ด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้
หลักประกันในด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                                           
5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เอกสารสแกน (ปทุมธานี: ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี). 
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ภาพที่ 3.5 แผนผังของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เอกสารสแกน (ปทุมธานี: ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี). 
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  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ดูแลรับผิดชอบ 4 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี             
มีนายปรีชา ทองค า เป็นผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 แบ่งโครงสร้าง
หน่วยงานออกเป็น พื้นที่รับผิดชอบ / ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ / ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ / 
ส่วนสนับสนุนและทรัพยากรกู้ภัย / ส่วนฝึกอบรม / ฝ่ายบริหารทั่วไป และ เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (ERT) มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทางจังหวัด     
ไม่สามารถด าเนินการได้ กรณีการเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ หรือตึกถล่ม เป็นต้น 
  บุคลากร ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มีอัตราก าลัง
ทั้งหมด 43 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์เหตุ (ERT) จ านวน 8 คน และเจ้าหน้าที่
สนับสนุน จ านวน 19 คน ส่วนที่เหลือท างานด้านธุรการ 
  อ านาจหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จะให้การ
อ านวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและพ้ืนที่เกิดภัยขนาดใหญ่ สนับสนุนและ
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ ให้ความรู้ 
ค าแนะน า ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและจัดการให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย บริหารจัดการกิจการอาสาสมัคร เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานร่วมกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน คือ การประสานงานในพ้ืนที่ระดับอ าเภอ ยังไม่มี
บุคลากรที่คอยท าหน้าที่อ านวยการ และประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หน่วยงานระดับจังหวัด เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ในยามเกิดอุบัติภัย หรือภัยพิบัติ ต่าง ๆ 
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ตารางที่ 3.5 สรุปสถานะเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัยช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี 

 
 
 
 
ที่มา: แผนผังของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เอกสารสแกน (ปทุมธานี: ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี). 
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ภาพที่ 3.6 แผนผังของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เอกสารสแกน ตุลาคม 2558 – กันยายน 
2559 (ปทุมธานี: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี). 
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ตารางที่ 3.6 สรุปรายงานความเสียหายจากสาธารณภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
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ที่มา: แผนผังของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เอกสารสแกน (ปทุมธานี: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี). 
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ภาพที่ 3.7 แผนที่แสดงความเสียหายจากสาธารณภัย เอกสารสแกน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
(ปทุมธานี: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี). 
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ตารางที่ 3.7 สรุปรายงานความเสียหายจากสาธารณภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 
ที่มา: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เอกสารสแกน (ปทุมธานี: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี). 
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ตารางที่ 3.8 เปรียบเทียบสถิติสาธารณภัย ประจ าปี 2559 - 2560 

 
ที่มา: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เอกสารสแกน (ปทุมธานี: ศูนย์ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี). 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ข้อเสนอนโยบายในการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยการค้นคว้า
ส ารวจเอกสาร (Document Research) ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์บุคคล 
เชิงลึก (In-Depth Interview) และการสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เทศบาลเมืองบางคูวัด เทศบาลต าบลบางเดื่อ และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง และศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เพ่ือศึกษาถึงอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ทรัพยากรต่าง ๆ 
ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน รวมถึงระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการมี
เครือขา่ยภาคประชาสังคม/เอกชน ในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ยังคง
ต้องการหาความร่วมมือในการจัดการอัคคีภัยเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการ
ก าหนดขอบเขตของการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ 
 
4.1 ผลการศึกษา 
  
 4.1.1 อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 ในปัจจุบันเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนหรือเพลิงไหม้หญ้าริมทาง ประชาชนมักจะ 
แจ้งเหตุผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของสถานีต ารวจ หรือศูนย์ดับเพลิง 199 จากนั้นศูนย์รับแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน/ศูนย์ดับเพลิง จะเป็นผู้แจ้งเหตุที่เกิดข้ึนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง จะเป็นการ
แจ้งเหตุผ่านวิทยุสื่อสารหรือโทรศัพท์ เมื่อได้รับการแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่จะน ารถน้ าดับเพลิงพร้อม
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติงาน เพ่ือระงับเหตุเพลิงไหม้และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทันที หรือบางครั้งประชาชนผู้พบเห็นเหตุการณ์จะแจ้งเหตุเพลิงไหม้ผ่านโทรศัพท์ของ 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่โดยตรง จากนั้นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติงานในทันที รูปแบบความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดปทุมธานีจึงเป็นเพียงการประสานความร่วมมือในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ ไม่ได้มีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรความร่วมมือ  
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โดยปกติ เวลาเกิดเหตุไฟไหม้ เราได้ยิน ว. วิทยุสื่อสาร ว่าเกิดเหตุที่ไหน สถานการณ์
เป็นอย่างไร หากพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ อบจ. เราจะให้เจ้าหน้าที่ พร้อมรถน้ าออกทันที 
ถึงแม้บางพ้ืนที่จะอยู่ไกลออกไปเราก็น าออกปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อได้รับแจ้งเหตุ และ
บางทีประชาชนจะแจ้งเหตุไฟไหม้โดยการโทรศัพท์หาท่านนายกฯ เองบ้างว่าเกิดเหตุที่
ใด แล้วท่านนายกฯ จะโทรศัพท์บอกเราอีกที เพ่ือให้ประสานเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน
ด้วย แต่ก่อนที่จะออกปฏิบัติงาน เราต้องตรวจสอบก่อนว่ามีเหตุเกิดข้ึนจริงหรือไม่1 
  ส าหรับเทศบาล เรามีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ต าบลบางเดื่อ 
เรามีอาคารบรรเทาสาธารณภัย แยกจากอาคารส านักงานเทศบาล มีเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์อยู่ตลอดเวลา เมื่อได้รับแจ้งเหตุก็ออกปฏิบัติงานทันทีพร้อมเจ้าหน้าที่และ
รถดับเพลิง โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะเตรียมพร้อมส าหรับการออกปฏิบัติการเสมอ 
ส าหรับการแจ้งเหตุส่วนมากเทศบาลจะได้รับแจ้งจากวิทยุสื่อสาร หรือบางครั้งอาจรับ  
แจ้งทางโทรศัพท์2  
 เมื่อเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาล หรือเกิดขึ้นบริเวณท้องถิ่นที่อยู่ข้างเคียง 
ชาวบ้านจะแจ้งเหตุไปที่ 191 จากนั้นก็จะแจ้งยัง 199 และจะวิทยุแจ้งเทศบาลให้
ออกไปช่วย  ตามหลักการขั้นตอนปฏิบัติตามปกติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องขออนุญาต
นายกฯ ในการน ารถออกนอกเขตพ้ืนที่ ซึ่งนอกเขตพ้ืนที่ บางทีใกล้บ้าง ไกลบ้าง แต่
นายกฯ ไม่เคยสั่งไม่ให้ออกสักครั้งเพราะว่ามันไกล เพราะนายกฯ รู้ว่าความเดือดร้อน
ของประชาชนต้องมาก่อน ไม่ว่าจะไปถึงช้าหรือเร็ว จะไปถึงหรือไม่ถึง เป็นการ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการที่จะต้องดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ ถึงแม้ว่าพื้นที่ท่ีเกิดเหตุไฟไหม้จะอยู่นอกเขตพ้ืนที่ของเทศบาลก็ตาม3  
ในเขตจังหวัดปทุมธานียังมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จะให้

การอ านวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและพ้ืนที่เกิดสาธารณภัย ขนาดใหญ่ 
สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟ้ืนฟูสภาพ

                                           
1 ประเดิม แตงอ่อน, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, 

16 พฤศจิกายน 2560. 
2 ณัฐพงษ์ ธรรมสุธีร์, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, เทศบาลต าบลบางเดื่อ, 8 ธันวาคม 

2560. 
3 บรรเจิด เสือคง, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, เทศบาลต าบลบางเดื่อ, 8 ธันวาคม 

2560. 
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พ้ืนที่ ให้ความรู้ ค าแนะน า ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินการงานป้องกัน  และบรรเทา      
สาธารณภัยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและจัดการให้มีการฝึกอบรม     
ซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย บริหารจัดการกิจการอาสาสมัคร เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มีหน้าที่ในการอ านวยการ
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย โดยปกติแล้วเมื่อเกิดสา
ธารณภัยต่าง ๆ  ขึ้นในพ้ืนที่ของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรืออบต. ท้องถิ่นนั้น ๆ จะ
เข้าไปช่วยเหลือเป็นอันดับแรก ๆ เพราะอยู่ในพ้ืนรับผิดชอบอยู่แล้ว ส าหรับศูนย์เขตฯ 
การออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย จะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอความ
ช่วยเหลือจากจังหวัด หรือ ปภ. จังหวัด เท่านั้น เราไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้เอง ถ้า
ไม่มีค าสั่งให้ออกปฏิบัติ ถึงแม้ว่าเหตุที่เกิดจะอยู่ใกล้แค่ไหนก็ตาม หากมี ค าสั่งให้ออก
ปฏิบัติงานแล้ว เราจะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือในทันที ซึ่งศูนย์เขตฯ 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานใดก็ได้ เพียงแต่ให้มีค าสั่งมาให้ เราออกปฏิบัติงาน
เพียงเท่านั้น เรามีหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เกินความสามารถของ
หน่วยงานอื่นที่จะสามารถรับมือได้4  
 หากเราได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากจังหวัด เราจะมีเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต หรือเรียกว่า ERT ออกปฏิบัติงานทันที่ โดยขั้นตอนแรก หัวหน้าชุด
ปฏิบัติการต้องประเมินสถานการณ์วิกฤตว่าอยู่ในระดับไหน จากนั้น จะประสานงานกับ
ผู้อ านวยการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ สั่งการ ควบคุม ปฏิบัติและ
ประสานงานภายในชุดปฏิบัติการประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องมือกู้ภัย ก าลังพล
และการส่งก าลังบ ารุงให้กับทีมปฏิบัติการ ด าเนินการตามปฏิบัติการ เมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจ ต้องท าสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์ให้กับผู้อ านวยการจังหวัด
ทราบ5  
แสดงให้เห็นว่า ภายใต้การด าเนินงานในด้านการจัดการอัคคีภัย อ านาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยองค์กร

                                           
4 ปรีชา ทองค า, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 1 ปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 2560. 
5 วิทยา ประภัสสร, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 1 ปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 2560. 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีความสามารถในการบรรเทาความ
เดือนร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ แต่ในทางตรงข้าม การด าเนินงานในการจัดการอัคคีภัยของศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ท าได้เพียงเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และต้องรอ
ค าสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นถึงจะออกปฏิบัติงานได้ ในความเป็นจริงแล้วศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตน่าจะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้มากกว่านี้ ซึ่งมีพร้อมทั้งบุคลากร
และเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จ านวนมาก และรูปแบบความร่วมมือในการจัดการอัคคีภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี เป็นเพียงการประสานความร่วมมือในรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการ ไม่ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือ เป็นเพียงการขอ
ความร่วมมือด้วยวาจา กล่าวคือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่ง ขอสนับสนุนเจ้าหน้าพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง  ๆ 
เพ่ือให้การระงับเหตุอัคคีภัยสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

4.1.2 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ก าหนดให้จังหวัด

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในบริหารจัดการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โดยให้จังหวัดท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในภาพรวมของจังหวัด เป็น
หน่วยงานที่จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าหน้าที่หลั กในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ภายใต้การน าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากสถานการณ์วิกฤต มีอ านาจหน้าที่ใน
การด าเนินการปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเราจะพบว่า 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่วนมากเข้าใจว่า หน้าที่ในการปฏิบัติงานในการระงับเหตุเพลิงไหม้ เป็นหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้อง หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล และยังเข้าใจว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องเป็นหน่วยงานที่เข้าไปช่วยในที่เกิดเหตุเป็น
หน่วยงานแรก ๆ  

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ เจ้าหน้าที่ของ อบจ. ได้ออกปฏิบัติงานทุกครั้ง เพราะ อบจ.    
มีรถน้ า มีรถดับเพลิงหลายคันและยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่สามารถช่วยในการ
ปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่ก็มีพร้อม มันจึงเป็นหน้าที่ของ อบจ. เข้าไประงับเหตุและเข้าไป
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันที แต่ที่มาบอกว่า ตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดให้ อบจ. เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้น อบจ. ไม่มีหน้าที่หลัก ผมไม่รู้
หลอก ถ้ามีค าสั่งให้ผมออกปฏิบัติงาน ผมก็ต้องออกตามค าสั่ง จะมาให้นั่งอยู่เฉย ๆ ผม
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ท าไม่ได้หลอก ผมอยู่ที่นี่มาเป็น 10 ปี เวลามีเหตุไฟไหม้ ผมก็เห็นมีค าสั่งให้ออกไปดับ
ไฟทั้งนั้นแหละ6   
 เวลาผมออกปฏิบัติงานไปในพ้ืนที่ของเทศบาลหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ผมมักจะเห็น
เจ้าหน้าที่ของ อบจ. รถดับเพลิงของ อบจ. ออกปฏิบัติหน้าที่เกือบทุกครั้ง ถ้าถามผม 
ผมคิดว่า อบจ. เป็นหน่วยงานใหญ่มีความพร้อมในการออกดับเพลิงอยู่แล้ว มีทั้ง
รถดับเพลิง มีทั้งคน ยังไงก็ต้องออกมาช่วยระงับเหตุและช่วยเหลือประชาชน ในส่วน
ของกฎหมายที่ก าหนดนั้น ให้ อบจ. เป็นหน่วยงานสนับสนุนต้องดูกันไป แต่เวลาเกิดไฟ
ไหม้ อบจ. ก็ต้องออกมาช่วยเหลือดูดีครับ7  
 ผมเข้าใจนะว่า พ.ร.บ. ได้ก าหนดให้ อบจ. เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้น       
โดยจะต้องคอยสนับสนุนเทศบาลหรือ อบต. แต่ในความเป็นจริง เราท าแบบนั้นไม่ได้ 
เพราะเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ แล้วเราได้รับการประสานมา จะให้เราอยู่เฉยได้อย่างไร อย่าง
ถ้าไฟไหม้พ้ืนที่ข้าง อบจ.  จะให้รอ อบต.บ้านฉาง มาดับไฟก็ไม่ใช่ เสียหายกันหมดพอดี 
เราเป็นท้องถิ่นเหมือนกัน เรามีหน้าที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ประชาชน เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่ที่จะนิ่งเฉย 
เพราะก็ออกดับเพลิงมาตลอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ถ้าเกิดเราไม่ออกไปช่วยเหลือ 
ชาวบ้านก็จะสงสัยว่า ท าไม อบจ. ถึงไม่มาช่วย เพราะชาวบ้านไม่เข้าใจถึงข้อก าหนดใน 
พ.ร.บ. นี้8   
จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังคงมีความเข้าใจที่ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่หลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่ใช่เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุน  ซึ่งการจัดการ
สาธารณภัยภายใต้ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดไว้ว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการ
จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
กฎหมายดังกล่าวได้เป็นข้อบังคับให้องค์ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องท าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ที่

                                           
6 ปิยะ ไชยมานิตย์, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, 

16 พฤศจิกายน 2560. 
7 บรรเจิด เสือคง, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, เทศบาลต าบลบางเดื่อ, 8 ธันวาคม 

2560. 
8 ประเดิม แตงอ่อน, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, 

16 พฤศจิกายน 2560. 
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ตนเองรับผิดชอบ และก าหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานหลัก มีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการ
ปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในรูปแบบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
เต็มไปด้วยความแตกต่างกันในทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
รูปแบบต้องอาศัยงบประมาณและทรัพยากรภายในหน่วยงานตนเองก่อนเป็นหลัก ส่งผลให้           
ขีดความสามารถของแต่ละพ้ืนที่ยังขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการภายในของแต่ละองค์กรเป็นหลัก 
เนื่องจากมีความแตกต่างในด้านงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและไม่เพียงพอ ในขณะที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะไม่มีบทบาทหน้าที่หลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หากแต่มี
บทบาทในการสนับสนุนภารกิจพัฒนาท้องถิ่นให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุผล
ส าเร็จ และท าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่เกินกว่าที่หน่วยงานท้องถิ่น
ขนาดเล็กจะสามารถจัดการได้ร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด 

ในทางตรงกันท าให้เกิดความสับสนในด้านที่ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีทั้ง
งบประมาณที่สามารถจัดซื้อรถดับเพลิง อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงานได้ และยังมี
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการออกปฏิบัติงานครบถ้วนมากว่าเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล แต่ท า
ได้เพียงเป็นหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้น 

4.1.3 ศักยภาพของบุคลากร 
การด าเนินการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องอาศัย

ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรเป็นจ านวนมากเพ่ือการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้ ถึงแม้ว่า เหตุการณ์การเกิด
อัคคีภัยจะเกิดไม่ค่อยครั้งก็ตาม และไม่สามารถคาดการณ์หรือระบุได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ถ้าเมื่อ
เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพร้อมที่จะรับมือและต้องพร้อมที่จะเผชิญ
สถานการณ์ทุกรูปแบบ ในขณะที่ทรัพยากรและบุคลากรของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่
อย่างจ ากัดและมีข้อจ ากัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
ต้องพึงพาอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่     

เรามีเจ้าหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ 10 กว่าคน มีสมาชิก อปพร. 
อยู่ 300 กว่า คน แต่สมาชิก อปพร. ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม หรือค้าขาย ซึ่งเป็น
งานหนักบางรายอาจไม่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเพราะเราไม่มีค่าตอบแทนให้ ถ้ามา
ท างานให้เทศบาล สมาชิก อปพร. อาจจะเสียรายได้ เสียเวลางานของตัวเอง แต่ถึง
อย่างไร ก็ยังมีสมาชิก อปพร. ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุ แต่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน เพราะไม่ได้รับการฝึกอบรม หรือ
นาน ๆ ทีถึงจะมีการอบรมให้ความรู้ บางครั้งเวลามีอบรม สมาชิก อปพร. ก็ไม่มีเวลา
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ว่างให้กับเทศบาล และคิดว่า สมาชิก อปพร. เกินครึ่งที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าในใน
เรื่องนี”้9  
ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยมีฝ่ายเครื่องจักรกลและบรรเทาสาธารณภัย แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยโดยสายงานหลัก
สักคนเดียว  

เราเคยมีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ตอนนี้ได้  ย้ายไปแล้ว จึงท าให้
เราไม่มี แต่ผมมองว่า ถึงแม้ อบจ. ไม่มีเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ แต่เรามีบุคลากรอยู่จ านวน
มากที่สามารถออกปฏิบัติงานได้เหมือนกัน บางคนก็ผ่านการอบรมมาแล้ว เวลามีอบรม
เราก็ส่งเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ไปอบรม อย่างปิยะ ถึงแม้จะมีต าแหน่ง พนักงานขับ
เครื่องจักรกล ขนาดหนัก ก็สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ เคยเข้ารับการฝึกอบรมมาแล้ว 
เค้าท าหน้าที่นี้มานาน อยู่กับรถดับเพลิงมาตลอด อยู่ตรงนี้มาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว สามารถ
ขับเครื่องจักรกลได้ ขับรถดับเพลิงได้ สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเข้าปฏิบัติงานใน
เหตุเพลิงไหม้ได้ ถึงไม่เราไม่มีเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ แต่เราก็สามารถปฏิบัติงานได้
เหมือนเดิม เกิดเหตุที่ไหนออกทุกงาน ไปทุกที่ ท าได้ทุกอย่าง แล้วท าได้รวดเร็วด้วย”10  
จากการศึกษาข้อมูลท าให้เห็นช่องว่างของความแตกต่างด้านศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในทางปฏิบัติองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจะต้องพ่ึงพาอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ในร่วมระงับเหตุ
อัคคีภัยในพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เมื่อศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมด้านบุคลากรจะพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีอัตราก าลังเจ้ าหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย จ านวน 10 ราย เท่านั้น ในขณะที่เทศบาลเมืองบางคูวัด มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 11 ราย และมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน       
(อปพร.) จ านวน 326 ราย, เทศบาลต าบลบางเดื่อ มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย จ านวน 14 ราย และมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 30 ราย, 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 
6 ราย และมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 20 ราย และศูนย์ป้องกันและ

                                           
9 สัมฤทธิ์ ตันเจริญ, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, เทศบาลเมืองบางคูวัด, 13 ธันวาคม 

2560. 
10 ประเดิม แตงอ่อน, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, 

16 พฤศจิกายน 2560. 
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บรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์เหตุ ERT จ านวน 8 
ราย และเจ้าหน้าที่สนับสนุน จ านวน 19 ราย ซึ่งจะเห็นความแตกต่างในด้านบุคลากรอย่างชัดเจน 
 
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเจ้าหน้าที่ด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

(คน) 

จ านวนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      

(อปพร.) (คน) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 10 - 

เทศบาลเมืองบางคูวัด 11 326 

เทศบาลต าบลบางเดื่อ 14 30 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง 6 20 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เขต 1 ปทุมธานี 

27 - 

 
4.1.4 ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มี 
การด าเนินการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องอาศัย

ทรัพยากร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรเป็นจ านวนมากเพ่ือการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้ ถึงแม้ว่า เหตุการณ์การเกิด
อัคคีภัยจะเกิดไม่ค่อยครั้งก็ตาม และไม่สามารถคาดการณ์หรือระบุได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ถ้าเมื่อ
เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพร้อมที่จะรับมือและต้องพร้อมที่จะเผชิญ
สถานการณ์ทุกรูปแบบ ในขณะที่ทรัพยากรของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่อย่างจ ากัดและ
มีข้อจ ากัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กต้องพึงพาอาศัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

ปกติไฟไหม้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ส่วนมากจะเป็นไฟไหมหญ้าข้างทาง เราต้องคอย
ควบคุมไม่ให้ไฟมันลุกลาม แต่หากเกินความสามารถ เราต้องประสานหน่วยงาน
ใกล้เคียง เพื่อขอให้มาช่วยเหลือ เพราะ อบต. มีรถน้ าเพียงคันเดียว แต่เวลาเกิดเหตุรถ
น้ าเพียงคันเดียวมักจะไม่เพียงพอส าหรับการดับไฟ ฉะนั้น เราจึงขอความช่วยเหลือจาก
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หน่วยงานอ่ืนอยู่เสมอ เราเป็นหน่วยงานเล็ก ยังคงติดปัญหาในเรื่องของงบประมาณ 
ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ  เราไม่มีงบประมาณที่จะซื้อ
รถน้ าดับเพลิงเป็นของตัวเอง คันนี้ที่มีอยู่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.เราจึง
มีรถน้ าดับเพลิงเป็นของตัวเอง เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนอย่าง ถูกวิธี ถูกต้อง และรวดเร็ว11  
 อบจ. มีรถน้ าดับเพลิงอยู่ 13 คัน และมีรถกระเช้าบันไดกู้ภัย อีก 1 คัน ยังไม่รวม
กับที่เราสนับสนุนให้ อบต. หรือเทศบาลอีกจ านวนมาก เรามีเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการดับเพลิงอีกหลายรายการ ในบางครั้งรถน้ าดับเพลิงไม่ใช่จะออกในการระงับเหตุ
ไฟไหม้อย่างเดียว อย่างที่เคยมีเหตุรถบรรทุกขวดแก้วชนก่อนถึงแยกบางคูวัด เราก็น า
รถน้ าออกเพ่ือฉีดน้ าที่ถนนให้เศษแก้วออกจากถนน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่
สัญจรบนท้องถนน”12  
 ทางศูนย์ฯ จะมีการก ากับดูแลตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานเสมอ อีกทั้งยังก ากับดูแลการฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติ การใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าอย่างสม่ าเสมอ และยังมีการแนะน าให้ความรู้การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน หน่วยงานรัฐ และภาคีเครือข่าย”13  
หากเปรียบเทียบศักยภาพด้านทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินการ

จัดการอัคคีภัย จะพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  มีรถบรรทุกน้ าดับเพลิง แบบ
เอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ 10 ,000 – 12,000 ลิตร จ านวน 13 คัน รถกระเช้าบันได
กู้ภัย ขนาดความสูง 24 เมตร จ านวน 1 คัน, เทศบาลเมืองบางคูวัด มีรถยนต์ดับเพลิงอาคารชนิด     
มีถังน้ าในตัวและแบบฉีดโฟม ขนาดความจุถังน้ า 10,000 ลิตร จ านวน 1 คัน รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ ขนาดความจุถังน้ า 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน, เทศบาลต าบลบางเดื่อ มีรถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน  รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร จ านวน 1 คัน และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านฉาง มีรถบรรทุกน้ าดับเพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบรรจุ 

                                           
11 นพดล คลังชัยยาเงิน, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, องค์การบริหารส่วนต าบล    

บ้านฉาง, 14 ธันวาคม 2560. 
12 ประเดิม แตงอ่อน, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี, 16 พฤศจิกายน 2560. 
13 วิทยา ประภัสสร, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 1 ปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 2560. 
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10,000 ลิตร จ านวน 1 คัน ส าหรับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มี
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาทิ รถบรรทุกน้ า 
จ านวน 7 คัน รถดับเพลิงชนิดหอน้ าพร้อมบันได จ านวน 3 คัน รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จ านวน 2 คัน 
รถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์
ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล จ านวน 2 คัน รถบรรทุกน้ าช่วยดับเพลิง ขนาดบรรจุ 
10,000 ลิตร จ านวน 2 คัน รถดับเพลิงอาคาร จ านวน 3 คัน รถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ 
จ านวน 2 คัน ฯลฯ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างด้านทรัพยากรกันอยู่มาก ไม่ว่าจะ
เป็นบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด บางหน่วยงานมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่มี
เจ้าหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุด เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี ไม่มีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรงเลยสักคนเดียว มีเพียงแต่
นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกล ฯลฯ เป็นผู้ออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิด
เหตุอัคคีภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานบางรายขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของ
การผจญเพลิง ทั้งความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน หรือไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือฝึกทักษะและเทคนิค
การระงับเหตุอัคคีภัยมาก่อน หรือเจ้าหน้าที่บางรายอาศัยความสามารถเฉพาะตัวหรือความคุ้นเคยใน
การออกปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแต่ละ
หน่วยงานมีภารกิจต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานประจ า หรือบางครั้งต้องออกไป
ราชการนอกหน่วยงาน ท าให้เมื่อเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานได้ทันที อีกทั้ง 
หากเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกเวลาราชการ จะต้องประสานงานเพื่อติดต่อให้เจ้าหน้าเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงาน 
บางครั้งอาจขาดแรงจูงใจในการออกปฏิบัติงาน 

อีกทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ในการออกปฏิบัติงานขาดแคลนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิง หรืออุปกรณ์ เครื่องมือประจ ารถดับเพลิง เนื่องจากแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีงบประมาณอย่างจ ากัด ท าให้เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่ทันสมัย เป็นผลมาจากการขาด
งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินการเป็นไป
ด้วยความล่าช้า ขาดความชัดเจน จึงท าให้ข้าราชการประจ าเกิดความไม่มั่นใจในระเบียบการบริหาร
ราชการว่าสามารถจะท าการเบิกจ่ายได้หรือไม่ ต้องยึดหลักให้ถูกต้องกับการเบิกจ่ายเพ่ือจัดซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และการเบิกจ่ายต่าง ๆ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบเพ่ือการ
ตรวจสอบที่ถูกต้องของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

ส าหรับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มีภารกิจส่งเสริม 
สนับสนุน การป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูจากสาธารณภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟ้ืนฟูหลังเกิด
สาธารณภัย และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

Ref. code: 25605903011319GHK



58 

ทรัพย์สิน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยทุกประเภท ที่ผ่านมา
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ ทางศูนย์ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือ ทุกครั้งที่
ไดร้ับการร้องขอ เมื่อได้รับการร้องขอจะท าหน้าที่ประเมิน ประสานงานกับผู้อ านวยการจังหวัดสั่งการ
ควบคุมการปฏิบัติ และประสานงานภายในชุดปฏิบัติการ ประสานขอก าลังสนับสนุนเครื่องมือกู้ภัย 
ก าลังพลและการส่งก าลังบ ารุงให้ทีมปฏิบัติการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อ านวยการจังหวัด
รับทราบ มีการแนะน าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชน  และเครือข่าย รวมถึง
สนับสนุนการปฏิรูปฟ้ืนฟูพ้ืนที่ ฯลฯ แต่หากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย จะต้องเป็นเพียงผู้สนับสนุน
เท่านั้น เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่เกิดเหตุอัคคีภัยจะต้องเป็นหน่วยงานที่
ด าเนินการก่อนหน่วยงานอันดับแรก ฉะนั้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี     
จึงท าได้แค่เพียงเฝ้าฟัง และเฝ้าระวัง และรอการประสานขอรับการสนับสนุน 

ฉะนั้น จึงควรให้มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเหตุเพลิงไหม้ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุเพลิงไหม้การท างานเป็นทีม 
รวมถึงการบริหารจัดการสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และควรมีการ
ด าเนินการซักซ้อมแผนงานในการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง 

4.1.5 เครือข่ายภาคประชาสังคม/เอกชน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดปทุมธานี นอกจากจะมีส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องรับผิดชอบแล้ว ภาคประชาสังคม อย่างเช่น มูลนิธิ ก็มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและร่วม
บรรเทาสาธารณภัย ทั้งอัคคีภัย อุบัติเหตุทางการจราจร หรือแม้แต่การฆาตกรรม ในจังหวัดปทุมธานี 
มี หน่วยงานที่เป็นอาสา 4 มูลนิธิ คือ 

- มูลนิธิร่มไทร รับผิดชอบพื้นท่ีตั้งแต่คลอง 3 ถึงล าลูกกา 2  
- มูลนิธิบัวเพชร รับผิดชอบพ้ืนที่ เขตสถานีต ารวจภูธรคลองหลวง 
- อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู รับผิดชอบทั้งจังหวัดปทุมธานี 
- อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับผิดชอบทั้งจังหวัดปทุมธานี 
โดยในส่วนของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะมีการ

แบ่งการท างานในแต่ละวัน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาทับซ้อน หรือแย่งคนเจ็บ จนน าไปสู่เหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาท เหมือนเกิดข้ึนมาแล้วในหลายพื้นท่ี  

อาสาร่วมกตัญญู จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในสาขาของมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นการ
รวมตัวของกลุ่มคนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือมาท างานอาสา ไม่มีเงินเดือน แต่ทุกคน
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ที่เป็นอาสา ท างานนี้เพราะใจรัก การปฏิบัติหน้าที่ในการออกเหตุแต่ละครั้ง จะมีศูนย์
วิทยุรับแจ้งเหตุ ที่หมายเลข 0882277270 หรือ 1669 เมื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือแจ้ง
เหตุแล้ว พนักงานวิทยุ(ที่เป็นเวร) จะรับเรื่องและประสานไปยังสถานีต ารวจที่เกิดเหตุ 
พร้อมประสานอาสาสมัครมูลนิธิฯ ที่อยู่ใกล้เข้าไปตรวจสอบก่อนที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะ
ไปถึง เพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นแบบนี้  จะไม่มีการประสานงานตรงไปหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจจะเป็นผู้ประสานเองโดยตรง14  
ในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ อัคคีภัย หรือภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ    

เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 1669 รับแจ้งจากประชาชน เจ้าหน้าที่จะประสานไปยังสถานีต ารวจในพ้ืนที่
เกิดเหตุ และแจ้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิฯ ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เข้าไปตรวจสอบ หากเป็นเหตุ      
สาธารณภัย ก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ แก้ปัญหาก่อน เช่นเดียวกับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อาสาสมัคร
มูลนิธิฯ จะใช้ถังดับเพลิงประจ ารถ เพ่ือดับเพลิงในเบื้องต้น แต่หากเป็นเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ หรือ 
บ้านคน อาสาสมัครมูลนิธิฯ จะเข้าไปอ านวยความสะดวก / ประสาน หรือขนย้ายสิ่งของ  ๆ 
ผู้ประสบภัยให้พ้นจุดเพลิงไหม้ จะไม่เข้าไปดับเพลิงเอง เพราะในพ้ืนที่อาสาสมัครมูลนิธิฯ ไม่มีอุปกรณ์ 
เช่น รถดับเพลิงหรือชุดผจญเพลิง ยกเว้น ประสานขอจากมูลนิธิใหญ่ ที่เป็นต้นสังกัด แต่กรณีดังกล่าว
ต้องเป็นเหตุที่คาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 9 - 12 ชั่วโมง 

การดับเพลิง นอกจากจะไมสามารถดับเพลิงได้ในทันทีทันใดนั้น สิ่ งหนึ่งที่ เรา           
ไม่ด าเนินการ คือ ไม่สามารถประสานงานโดยตรงกับท้องที่ เช่น อบต. / เทศบาล/ ปภ. หรือ จังหวัด 
เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทางอาสาสมัครมูลนิธิฯ ด าเนินการมาตั้งแต่ต้น คือ จะประสานผ่าน
สถานีต ารวจ แล้วทางต ารวจจะเป็นผู้ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องเอง 

การลงทุนในด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือ อย่างเช่น รถดับเพลิง รวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิง
ที่มีประสิทธิภาพ ทางอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดปทุมธานี ไม่มีงบประมาณในการที่จะจัดซื้อ 
เนื่องจากรถดับเพลิง 1 คัน หากเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ราคาไม่ต่ ากว่า 3 - 5 
ล้านบาทต่อคัน เช่นเดียวกับชุดที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ผจญเพลิง หากลงทุนราคาจะไม่ต่ ากว่า 20,000 
– 30,000 บาทต่อคนต่อคัน “อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดปทุมธานี ทุกคนพร้อมปฏิบัติงาน 
เพราะเข้ามาท าด้วยใจรัก หากอุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติงานเพียงพอ ส าหรับการท างาน จะช่วย
บรรเทาสาธารณภัยได้มาก เพราะเม่ือเกิดเหตุทุกครั้งพวกเราจะถึงก่อนเป็นหน่วยงานแรก”15  

                                           
14 มานะพงษ์ ทูมานาค, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, จังหวัดปทุมธานี, 20 เมษายน 

2561. 
15 มานะพงษ์ ทูมานาค, สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, จังหวัดปทุมธานี, 20 เมษายน 

2561. 
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การท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ อย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 
ปทุมธานี อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดปทุมธานี ไม่ได้ประสานงานโดยตรง เพียงแต่ประสาน
ผ่านต ารวจในพื้นที่ เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาประสานงานให้ 

สิ่งที่มูลนิธิร่วมกตัญญูอยากได้ความร่วมมือจากภาครัฐตอนนี้ คือ  
1. อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 

ปทุมธานี ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ  ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติให้กับอาสาสมัครร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือจะได้เข้าไปร่วมระงับเหตุพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้อย่างคล่องตัว  
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการระงับเหตุมากกว่ามูลนิธิ
ร่วมกตัญญู แต่ด้านบุคลากรอาจมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดสาธารณภัยขนาด
ใหญ ่

2. จัดสรรอุปกรณ์สนับสนุนให้กับอาสาสมัครร่วมกตัญญู จังหวัดปทุมธานี เช่น ชุดผจญ
เพลิงโดยไม่จ าเป็นต้องให้ครบทุกคน แต่จัดสรรให้หน่วยงานละ 1 ชุด และจัดสรรเครื่องมือส าคัญเพ่ือ 
ให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที 

3. ขอให้ทางจังหวัดออกข้อก าหนดรับรอง เพ่ือให้อาสาสมัครร่วมกตัญญู สามารถ
ท างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ แต่จะต้องเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจะต้องรอฟังการสั่งการจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หลัก 

4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการพูดคุย ระหว่างอาสาร่วมกตัญญูกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระดับเขต ในการแจ้งเหตุสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่ใช่
การแจ้งผ่านทางสถานีต ารวจ  

หากด าเนินการได้ตามข้อเสนอนี้ จะท าให้การบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยในจังหวัด
ปทุมธานี ท าได้ง่าย และมีประสิทธิภาพดีขึ้น ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่จะออก
บรรเทาสาธารณภัย เพราะหากบูรณาการท างานร่วมกันได้ หน่วยงานใดถึงที่หมายก่อน สามารถ
บรรเทาสาธารณภัยได้ทันที 
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4.2 การวิเคราะห์ 
 

การจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี หากวิเคราะห์
จากทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
เทศบาลเมืองบางคูวัด เทศบาลต าบลบางเดื่อ และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี และอาสาสมัครมูลนิธิในจังหวัดปทุมธานี จะเห็นว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ มีพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับการออกเหตุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่การออกปฏิบัติงานระงับ     
เหตุอัคคีภัยยังไม่สามารถออกได้โดยตรง เมื่อพิจารณาดูจากระเบียบ กฎหมาย ที่มอบอ านาจให้ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้การจัดการสาธารณภัย      
ส่วนภูมิภาคมีตัวแสดงหลักทางการจัดการ16 คือ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค าว่า
จังหวัดก็หมายถึงอ านาจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นั่นคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นผู้สั่งการ และในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและ
ผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย17 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ หมายถึง 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
แต่ไม่หมายความรวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 18 แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว 
หน่วยงานหลักในที่นี้ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมศักยภาพของบุคลากร         
ที่มีความช านาญเพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงท าได้แค่ประสานงานเท่านั้น  จากพระราชบัญญัติ    
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในมาตราดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติบางราย
ไม่ทราบถึงข้อก าหนดนี้ เจ้าหน้าที่ก็ยังคงออกปฏิบัติตามค าร้องขออยู่เช่นเดิม เนื่องจากออกปฏิบัติ
หน้าที่ในการระงับเหตุอัคคีภัยอยู่ เช่นนี้มานานนับสิบปี ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่บางรายทราบถึง

                                           
16 ทวิดา กมลเวชช,  คู่มือจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2554), 

55. 
17 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550, มาตรา 20, ราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที่ 124 ตอนที่ 52 ก (7 กันยายน 2550): 10. 
18 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา   

เล่มที่ 124 ตอนที่ 52 ก (7 กันยายน 2550): 1. 
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ข้อก าหนดนี้ แต่ไม่อาจที่จะปฏิเสธในการออกปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ได้ เพราะเจ้าหน้าที่คิดว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีเครื่องมือ อุปกรณ์ รถน้ าดับเพลิงครบครัน และยังมีจ านวนของบุคลากรอีกมาก
เช่นกัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หากเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550 ท าหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนในการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แต่ข้อเท็จจริง คือ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยเฉพาะการร้องขอการสนับสนุนรถน้ าดับเพลิง จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่จะต้องออกให้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในทันที และหากเกิดขึ้น
ใกล้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากที่สุด ยิ่งปฏิเสธการให้บริการไม่ได้ แม้จะอธิบายให้ความรู้แก่
ประชาชน ได้รู้ว่า ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่สามารถออกด าเนินการระงับเหตุอัคคีภัยได้ทันที แต่จะท าให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจ 
เกิดข้อสงสัยและค าถามตามมาถึงความพร้อมในการมีเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ไม่สามารถออก
ระงับเหตุอัคคีภัยได ้ซึ่งการจัดการอัคคีภัยควรจะด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการจัดการสาธารณภัย 19 นั่นก็คือ การหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิต การป้องกันทรัพย์สินเพ่ือให้เกิด
ความสูญเสียน้อยที่สุด ต้องมีการจัดท าแผนและสามารถน ามาตรการในการลดหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
อัคคีภัยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และต้องสามารถควบคุมสถานการณ์การที่เกิดขึ้นได้เพ่ือไม่ให้
ลุกลาม 

หากทางจังหวัดปทุมธานี มอบอ านาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สามารถ
ออกปฏิบัติงานด้านป้องกันและสาธารณภัยได้ โดยการท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจาก          
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด    
ก็จะท าให้การท างานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   
ง่ายขึ้น ไม่ต้องรอการสั่งการ หรือไม่ต้องรอการประสนงานจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี แต่หากหนังสือที่มอบอ านาจโดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ปฏิบัติงาน ด้านป้องกันและ
สาธารณภัยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น หากเกิดสาธารณภัยและได้รับการแจ้งเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะต้องแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ประสานงานของ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้รับทราบว่า ปลายทางในการระงับเหตุอัคคีภัย 
หรือการปฏิบัติงานอยู่ท่ีใด บุคลากร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่น าออกไปปฏิบัติงานมีสิ่งใดบ้าง เพ่ือง่าย
ต่อการที่จะประสาน หากทีมสนับสนุนระงับเหตุอัคคีภัยจากหน่วยงานอ่ืนจะเข้าไปช่วยเหลือ จะได้น า

                                           
19 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, “คู่มือการปฏิบัติงาน,” 

http://www.disaster.go.th/th/dwn-download-21-2/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560). 
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เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่ยังขาดเข้าไปด าเนินการ จะท าให้การจัดการอัคคีภัยมีประสิทธิภ าพ
มากยิ่งขึ้น 

หากการปฏิบัติงานระงับเหตุอัคคีภัย เมื่อทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับ
มอบหมาย จะต้องร้องขอสนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์จากหน่วยงานข้างเคียงสามารถประสานได้
โดยตรงหรือต้องประสานผ่านส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ทุกครั้ง จะต้องมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ หรือข้อปฏิบัติให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ไม่ซ้ าซ้อนกับการสั่งการจากหน่วยประสาน     
ซึ่งหากเทียบแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ก็เป็นเพียงหน่วยสนับสนุน รอการประสาน
หรือสั่งการเท่านั้น ในกรณีที่พ้ืนที่ไม่สามารถระงับเหตุได้ 

แต่หากเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพน้อยกว่าและมีขนาด 
เล็กกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงาน           
ที่มีศักยภาพน้อยกว่าหรือมีไม่เพียงพอ ก็จะต้องมีการสั่งการหรือมอบอ านาจปฏิบัติงานให้ชัดเจน  
จากทางผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด เช่นกันว่า ขอบเขตการออก
ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร สามารถกระท าได้หรือไม่ เพราะการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือเทศบาลจะก าหนดให้ด าเนินงานในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริง หากเกิดภัยในพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ง พร้อม ๆ กัน 3 เหตุการณ์ องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลนั้น ๆ จะต้องร้องขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียงมาช่วยปฏิบัติงาน และหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ปัญหาก็
จะเกิดขึ้นกับพ้ืนที่ข้างเคียง โดยเฉพาะด้านงบประมาณ และเป็นการผิดระเบียบทางราชการในทาง
ปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ของตนเอง 

จากเหตุผลข้างต้น เมื่อพิจารณาแล้วหากการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยต้องรอขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันเวลา เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นในแต่ละครั้งไม่อาจคาดการณ์          
ได้ว่า จะเกิดขึ้นเมื่อใด เวลาใด และความรุนแรงขนาดไหน การระงับเหตุอัคคีภัยหรือการบรรเทา    
สาธารณภัยแต่ละครั้ง จึงต้องใช้เวลาที่รวดเร็วและต้องมีความแม่นย า ฉะนั้นการแก้ปัญหา คือ 
ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดฯ ต้องก าหนดหลักเกณฑ์หรือ         
ข้อปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล ให้คล้ายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
แต่จะต้องแจ้งมายังศูนย์ประสานงาน หรือศูนย์สั่งการ เพ่ือให้รับรู้ถึงเป้าหมาย หรือพ้ืนที่ที่จะเข้าไป
ระงับภัย เช่นเดียวกัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลหลายแห่งมีความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัย 
แต่ยังติดด้วยข้อก าหนดบางประการของทางราชการ จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล 
ไม่เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และทุกวันนี้ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล ยังใช้
การประสานงาน การปฏิบัติงานโดยแจ้งด้วยวาจา และเม่ือแล้วเสร็จภารกิจ จึงกลับมาท าตามระเบียบ
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ของทางราชการ เพ่ือไม่ให้ถูกตรวจสอบว่าน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในกิจการส่วนตัว  
ด้วยเหตุนี้ หากมีการมอบอ านาจให้ชัดเจนในการปฏิบัติงาน จะท าให้แต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากข้ึน และจะท าให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นด้วย 

เมื่อย้อนกลับไปดูภารกิจงานของภาคประชาสังคม อย่างเช่น อาสาสมัครมูลนิธิร่วม
กตัญญูจังหวัดปทุมธานี จะเห็นว่ามีบุคลากรจ านวนมาก แต่ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หรือการระงับอัคคีภัย กลุ่มนี้ยังขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจ านวนมาก เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็น
อาสาสมัคร ไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทน  

การรวมกลุ่มหรือการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน (MOU) ด้วยการใช้
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ แต่ต้องก าหนดหลักเกณฑ์
หรือข้อปฏิบัติในการด าเนินงานให้กับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ให้ชัดเจน เช่น บุคคลที่จะเข้าระงับ
อัคคีภัย หรือบรรเทาสาธารณภัยได้ จะต้องผ่านการฝึกอบรม และมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์รับรอง 
เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีการรับรองการปฏิบัติงาน และสามารถใช้เครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ สาเหตุที่ต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะนี้ออกมา เพ่ือป้องกันและรักษาอุปกรณ์ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละองค์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะหากเจ้าหน้าที่     
ไม่มีความรู้ความช านาญน าไปใช้ปฏิบัติงาน นอกจากจะเกิดความเสียหายกับตนเองแล้ว ยังเกิดความ
เสียหายกับหน่วยงานนั้น ๆ เพราะเป็นทรัพย์สินของทางราชการ แต่หากมีการก าหนดอย่างชัดเจน
ส าหรับอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ 

เมื่อมีการก าหนดหลักเกณฑ์แล้ว ควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงาน และให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากล เนื่องจากใน
การปฏิบัติระดับนี้ จะมีองค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ประเมินการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
ข้อก าหนด หรือมาตรฐานหรือไม่ 

แต่หากตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานนั้น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จะเห็นว่า การออกระงับเหตุอัคคีภัยหรือสาธารณภัยต่าง ๆ จะพบว่า เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน 
หลายคนมีความช านาญหรือเชี่ยวชาญในการท างาน แต่โดยส่วนมากไม่ค่อยได้รับการฝึกทักษะเพ่ือ
เสริมความช านาญ เจ้าหน้าที่หลายคนออกปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ก็เป็นเพราะมีความช านาญ
ได้ออกปฏิบัติงานบ่อยครั้ง จึงท าให้รู้และเข้าใจงานในแต่ละด้านว่าควรท าสิ่งใดก่อนหรือหลังในการ
เข้าระงับเหตุอัคคีภัยในแต่ละครั้ง และเมื่อเทียบกับการฝึกอบรมทักษะด้านการป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทยที่หน่วยงานรับผิดชอบจะให้ความรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะเห็นว่า 1 ปี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับอบรมความรู้เพียง 1 – 2 ครั้ง เท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งต้องจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นนั้น ๆ และส่วนมากจะขอความร่วมมือ
จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับเขต ในการเข้าให้ความรู้ เพราะต้องการเสริมทักษะ
การท างานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ยังไม่ทราบหลักการ หรืออบรมให้เจ้าหน้าที่ เพ่ือทบทวน
ความรู้ที่มีอยู่ 

ในขณะเดียวกัน จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เกือบทุกคนมีความช านาญ ความคล่องแคล่วในตัวเอง ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง แต่ ก็
ไม่ได้หมายความว่าพวกเค้าเหล่านั้นจะปฏิเสธการรับความรู้ด้านหลักการด้านป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ในความเป็นจริงบุคลากรที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน ทุกระดับงาน จะต้อง
ได้รับความรู้เบื้องต้นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย เพราะหากเกิดอัคคีภัยวงกว้าง   
หรือสาธารณภัยขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จะได้รู้ขั้นตอนและวิธีการระงับเหตุได้ทันท่วงที แต่ถึงกระนั้น   
จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่อให้มีความช านาญเพียงใด ยังคงต้องได้รับการฝึกฝน และการ
เพ่ิมทักษะความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตลอดเวลา เนื่องจากเครื่องมือหรืออุปกรณ์    
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือให้ทันกับการท างาน กรณีเกิดสาธารณภัย
ขึ้นจริง และควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากอัคคีภัย      
ซึ่งกระบวนการจัดการสาธารณภัย มี 3 ระยะ20 ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่ก่อนเกิดภัยเป็นช่วงเวลาที่
บรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดข้ึนในพื้นท่ี ระหว่างเกิดภัยเป็นการด าเนินการในสถานการณ์
ฉุกเฉินเป็นขั้นตอนเพ่ือลดระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจนเข้าสูสถานการณ์ปกติ และระยะหลังเกิดภัย
เป็นการด าเนินการหลังสถานการณ์ได้ยุติลง เป็นการฟ้ืนฟู เยียวยา ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 

ไม่ต่างกับการให้บริการจากเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูปทุมธานี ที่จะต้องได้รับ
ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้มีความช านาญ มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีประสบการณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลายต่อหลายครั้ง
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยกลุ่มคนเหล่านี้ จะถึงที่เกิดเหตุก่อนหน่วยงานอ่ืน คอยอ านวยความสะดวก    
อยู่ด้านนอก เพราะขาดประสบการณ์ในการท างาน ทั้งที่อาสาร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานี มีบุคลากร

                                           
20 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, “คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย,” http://www.disaster.go.th/th/dwn-download-21-1/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 
16 พฤษภาคม 2560). 
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จ านวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานระงับเหตุได้ แต่จะท าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้านการจราจร
เทา่นั้น เพราะไม่มีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือในการระงับเหตุอัคคีภัยหรือสาธารณภัยต่าง ๆ ด้วยเหตุผลนี้ 
จึงควรมีการการส่งเสริมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
จึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะหากพวกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเหล่านั้นได้รับความรู้ความเข้าใจ      
มีทักษะที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน จะช่วยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง
ได้เป็นอย่างดี  แต่ต้องมีข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์รองรับ ให้เจ้าหน้าอาสาสมัครเหล่านั้นเป็น      
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเท่านั้น  เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ที่มีจ านวนมากแต่ไม่สามารถช่วยระงับเหตุอัคคีภัยได้ 

มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย ที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ปทุมธานี แต่มีความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย เช่น อาสาสมัครมูลนิธิอยุธยารวมใจ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 200 คน รับผิดชอบทั่วพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
แต่จุดเด่นของอาสาสมัครมูลนิธิอยุธยารวมใจ จุดเอเชีย คือ จะมีรถบรรทุกน้ าดับเพลิง อุปกรณ์
ดับเพลิง เรือตรวจการณ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มากกว่าจุดอ่ืน ๆ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ าจุดนี้ 
ยังมีความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย เพราะผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดสรรงบประมาณซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเองทั้งหมด อีกท้ังยังบุคคลากรในสังกัดมูลนิธิอยุธยารวมใจ จุดเอเชีย ยังได้รับ
โอกาสในการส่งเข้าฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือน ากลับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงด้วย 

ตัวอย่างที่มูลนิธิอยุธยารวมใจ เข้าไประงับอัคคีภัย เช่น การเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้  
ร้านขายไม้เก่า อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่มูลนิธิอยุธยารวมใจ จะท างาน
สนับสนุนร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่เกิด
ความขัดแย้งและสามารถปฏิบัติงานได้ดีด้วย นอกจากการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยในครั้งนั้นแล้ว      
หลายต่อ ๆ ครั้ง ที่มูลนิธิอยุธยารวมใจ เข้าไปสนับสนุนและระงับเหตุอัคคีภัย ในพ้ืนที่เร็วกว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางพ้ืนที่ที่เกิดเหตุด้วย นี่คือหนึ่งตัวอย่างของภาคประชาสังคม ที่มีความพร้อม
และท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างดี 
หากทุกองค์กรที่เป็นภาคประชาสังคม ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมเช่นเดียวกับมูลนิธิอยุธยารวมใจ 
จะท าให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่นั้น ๆ สามารถด าเนินการได้ทันทีและไม่ท าให้ 
เกิดปัญหาในการท างาน มีค ากล่าวหนึ่งจากเครือข่ายภาคประชาสังคมในการท างานด้านป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยว่า “หากการท างานระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นหนึ่งเดียว จะท าให้การระงับ
เหตุภัยหรือการบรรเทาภัยพิบัติ สามารถแก้ปัญหาได้ทันที” ค ากล่าวนี้จะเป็นจริงได้ หากมีการบูรณา
การอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพในการท างาน เพราะในประเทศไทยระบบการการท างานยังคง
เน้นเป็นเอกเทศ หากหน่วยงานใดจะเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตัวเอง จะต้องแจ้งให้ทราบและรอการ
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สั่งการ หรืออนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ท าให้การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในประเทศไทยในลักษณะความร่วมมือยังไม่เป็นผลที่ท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 

จากการวิเคราะห์ถึงอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศักยภาพ
ของบุคลากร ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มี และเครือข่ายภาคประชาสังคม/เอกชน จะเห็นได้ว่าการ
ด าเนินการจัดการอัคคีภัยยังคงขาดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน  เมื่อเกิด
เหตุอัคคีภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต่างคนต่างออกปฏิบัติงานเมื่อได้รับแจ้ง เหตุเข้ามา 
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางรายยังคงขาดความรู้ความช านาญในการออกปฏิบัติงาน หรือสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) บางรายอาจไม่ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากเสียเวลาท างานของตัวเอง ไม่มีแรงจูงใจหรือค่าตอบแทนให้ รวมถึงเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไม่เพียงพอส าหรับการออกปฏิบัติงานระงับเหตุ
อัคคีภัย และในส่วนของอ านาจหน้าที่การท างานยังคงขัดแย้งกับหลักความเป็นจริงอยู่ที่ว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท าได้เพียงสนับสนุนภารกิจของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น และ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับเขต ต้องได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ระดับจังหวัดเท่านั้น  

ฉะนั้น การจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี จะมี
ประสิทธิภาพได้ เราจึงควรสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรร่วมกันได้ อาศัยหลักการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในบันทึกข้อตกลงจะก าหนดถึงขอบเขตของความร่วมมือ โครงสร้าง 
และวิธีการบริหาร ซึ่งความร่วมมือแบบนี้จะมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานได้
ง่ายกว่าความร่วมมือในรูปแบบอ่ืน ๆ ความร่วมมือนี้จะต้องอาศัยหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นรูปแบบของ  
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะของการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจไม่ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงที่จะลงทุนในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน โดยเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน แต่เป็นเพียงการจัดท าบันทึกข้อตกลง   
ยืมทรัพยากรบางอย่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะนี้จะไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะการหยิบยืมวัสดุอุปกรณ์เท่านั้น ยังอาจ
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่ปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยน
ประเภทของการให้บริการระหว่างองค์กรปกครองส่วนถิ่น การสร้างความร่วมมือระหว่ างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะสัมฤทธิ์ผลและสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องอาศัย

                                           
21 ขนิษฐา สุขะวัฒนะ, ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบและความ

เป็นไปได้ (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2550), 59-60. 
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การเตรียมความพร้อม การเตรียมการที่ดี และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 22 จะต้องมีการ
ก าหนดแผนการด าเนินงานรวมถึงขึ้นตอนของการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือที่ชัดเจนและต้ องเป็นที่
ยอมรับได้ การเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้ครบถ้วนและด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดตั้งและการมีกฎหมาย
รับรอง ระเบียบข้อตกลงร่วมกัน และโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน การร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม
และให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการออกปฏิบัติระงับเหตุ
อัคคีภัยในพ้ืนที่ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
และความรวดเร็วในการระงับเหตุและจ ากัดความเสียหายในพ้ืนที่ได้ดีกว่าการด าเนินการเองอย่าง
ชัดเจน 

อีกประการที่ส าคัญ คือ ควรให้อ านาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด โดยการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ศูนย์ข้อมูล หรือศูนย์ประสานงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ใกล้เคียง และการท างาน
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับเขต ต้องรองรับการร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการร้องขอจากจังหวัด หากด าเนินการได้เช่นนี้จะท าให้
การจัดการอัคคีภัยมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น 

                                           
22 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น, “ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น,”  http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/7/2025_5154.pdf (สืบค้น
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560). 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาข้อเสนอนโยบายในการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแนวทางไว้ 3 ทางเลือก ประกอบด้วย การให้
อ านาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอัคคีภัยในจังหวัดปทุมธานี, 
การให้อ านาจแก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดการอัคคีภัยในจังหวัดปทุมธานี และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการอัคคีภัยในจังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่ทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เทศบาลเมืองบางคูวัด เทศบาลต าบลบางเดื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง และ      
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เพ่ือศึกษาแนวทางเลือกนโยบายในการจัดการ
อัคคีภัย โดยผลของการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  มีเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
และบุคลากรเป็นจ านวนมากที่พร้อมออกปฏิบัติงาน แต่ยังขาดอ านาจในการด าเนินการจัดการด้าน
อัคคีภัยอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ดูแลรับผิด 
ชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี มีเครื่องมือ อุปกรณ์
ต่าง ๆ และบุคลากรเป็นจ านวนมากพร้อมที่จะออกปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที 
ต้องรอทางจังหวัดปทุมธานี สั่งการหรือร้องขอการสนับสนุนในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ยกตัวอย่าง
เช่น กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยฝั่งตรงข้ามของส านักงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 
ปทุมธานี ก็ไม่สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันที เพราะไม่มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ และการเข้าระงับ
เหตุอัคคีภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งใน พ.ร.บ.นี้ ก าหนดให้
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย โดยให้จังหวัดท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในภาพรวมของ
จังหวัด แต่ในความเป็นจริงแล้วหากเกิดเหตุอัคคีภัยกรณีนี้ขึ้นในสังคมไทย ก็ไม่อาจปฏิเสธการให้
ความช่วยเหลือได้ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นคือ เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล จะท าหน้าที่หลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อนเป็นอันดับแรก 

 
ผู้ศึกษาเห็นว่า แนวทางที่จะท าให้เกิดความร่วมมือในการจัดการอัคคีภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี นั่นคือ การให้อ านาจแก่องค์การบริหารส่ วนจังหวัดเป็น
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หน่วยงานหลักในการด าเนินการอัคคีภัย เป็นหน่วยงานประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใกล้เคียง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ทราบและเข้าใจปัญหาว่า 
สภาพแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างไร ความต้องการของแต่ละพ้ืนที่คือสิ่งใด นอกจากนี้ยังเป็นการหาทางออก
ร่วมกันในการแก้ปัญหาและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเกิด
ความขาดแคลน หรือเมื่อเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่สามารถระงับ
เหตุอัคคีภัยได้  

การให้อ านาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการอัคคีภัยใน
จังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาเสนอว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะต้องเป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนข้อมูลเพ่ือสามารถประสานงานให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ได้    
โดยให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ จ านวนบุคลากร รวมถึงขอบเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งในจังหวัดปทุมธานี และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือง่าย
ต่อการประสานงานและการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากร ที่จะเข้าสนับสนุนแต่ละ
พ้ืนที่เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุม
จังหวัดปทุมธานีทั้งหมด และจะสามารถอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดควรออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย และหากเกินความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในทันที 

ขณะเดียวกัน ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีเครื่องมือ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ส าหรับการระงับเหตุอัคคีภัยมีไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในฐานะ
ศูนย์กลางที่ได้รับมอบอ านาจให้เป็นหน่วยงานหลัก จะต้องแบ่งภารกิจให้รองรับกับการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงที่มีเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน สามารถขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในรูปแบบการขอยืมใช้ส าหรับการออกปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้การระงับเหตุอัคคีภัยท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความรวดเร็ว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการจัดท าคู่มือแนะน าวิธีการใช้
งานเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีคู่มือส าหรับการปฏิบัติหน้าที่และระเบียบปฏิบัติในการ
ด าเนินการด้านอัคคีภัย และมีบัญชีข้อมูลของทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดมีทรัพยากรอะไรบ้าง และแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนบุคลากร        
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่จ านวนเท่าไร เพ่ือเป็นข้อมูลในการประสานงานส าหรับการที่
จะจัดหน่วยงานออกช่วยเหลือสนับสนุนในกรณีที่หน่วยงานแรกออกปฏิบัติงานและเกินก าลัง
ความสามารถ จะได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่       
เกิดเหตุอัคคีภัยออกปฏิบัติงานได้ทันที หรือหากประเมินสถานการณ์แล้วเกินขีดความสามารถ     
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หรือศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ ประสานไปยัง          
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ได้โดยตรงเพื่อขอรับการสนับสนุน และหลังจาก
สถานการณ์ยุติลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานกลับไปยังจังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือให้รับทราบข้อมูลและผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น และอาจจะเรียกได้ว่า ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูล หรือศูนย์ประสานงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ใกล้เคียงนั่นเอง 

ส าหรับกระบวนการให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือร่วมกันจัดการด้านอัคคีภัยในจังหวัดปทุมธานี เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ศึกษาต้องการเสนออยากให้
เกิดขึ้นมากที่สุด กล่าวคือ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพ้ืนที่ติดกันหรือ ใกล้เคียงกัน 
จะต้องสามารถสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรให้สามารถท างานระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันได้ หรือสามารถขอใช้ หรือขอยืมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากร
ส าหรับปฏิบัติในการออกระงับเหตุอัคคีภัยร่วมกันได้ เพ่ือจะท าให้เกิดความประหยัด ความคุ้มค่าใน
การด าเนินการและการใช้ทรัพยากร เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีขนาดเล็ก ไม่มี
เครื่องมือส าหรับการปฏิบัติงานเป็นของตัวเอง หรืออาจมีเครื่องมือแต่มีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่สามารถ
ใช้งานได้ นอกจากนี้แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ยังต้องเป็นหน่วยงานกลางที่จะต้องจัด
ให้มีการฝึกอบรม / สัมมนา เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบอ่ืน ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หรือประชาชนผู้ที่สนใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยประสานกับศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี สนับสนุนข้อมูล เครื่องมือ และบุคลากรในการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทักษะมีความรู้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การท างานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที และจะท าให้การจัดการอัคคีภัย ในจังหวัดปทุมธานีมีประสิทธิภาพ     
มากยิ่งขึ้น 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
การจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี หากจะท าให้

ประสบความส าเร็จ ควรมีความร่วมมือในการจัดการอัคคีภัยระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปทุมธานีด้วยกันเองให้มากขึ้น เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องจัดตั้ ง          
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ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอัคคีภัย  โดยให้อ านาจองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในการเป็นหน่วยงานกลางด าเนินการ เป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูล
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และจ านวนบุคลากร ทั้งในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รับผิดชอบ รวมถึงข้อมูลทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ และจ านวนบุคลากร ในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งทั่วจังหวัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสั่งการ และติดต่อประสานงาน    
เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันแนวคิดนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ท าหน้าที่ในการจัดการ
รวบรวมข้อมูล  มีแต่ต่างคนต่างท าต่างด าเนินการกันเอง หากสามารถรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติงานในการระงับเหตุอัคคีภัยเข้ามาไว้ด้วยกันได้ จะท าให้
การแก้ปัญหาด้านอัคคีภัยท าได้รวดเร็วขึ้น เพราะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง จะได้รู้ข้อมูล
พ้ืนที่นั้น ๆ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ว่า สามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้
หรือไม่ หากเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมีการร้องขอสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางจะประเมินสถานการณ์ และ
แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร    
เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุอัคคีภัยได้ง่ายขึ้น และหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใดไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ในการออกปฏิบัติงานระงับเหตุอัคคีภัย สามารถขอใช้ หรือขอยืม
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดเหตุเพลิ งไหม้ในพ้ืนที่ของ   
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง หากขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงไม่สามารถระงับ     
เหตุอัคคีภัยได้ จะประสานมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งหมด และสามารถ
ประเมินได้ว่า เหตุที่อัคคีภัยเกิดขึ้นจะต้องสนับสนุนเครื่องมือ และบุคคลากรหรือไม่ หากต้อง
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะเข้าไป เมื่อเข้าไปแล้วจะควบคุมเพลิงไหม้ได้หรือไม่ ใช้เวลา
มากน้อยเพียงใด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีข้อมูลทั้งหมดที่สามารถประสานช่วยให้มี
หน่วยงานออกให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด 

ในกรณีนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางประเมิน
สถานการณ์ได้ว่า จะต้องปฏิบัติอย่างไร และควรแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง       
ที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เกิด     
เหตุอัคคีภัยก็จะท าได้ง่าย เพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็น
เจ้าของพ้ืนที่เกิดเหตุจะออกปฏิบัติหน้าที่ เมื่อไม่สามารถระงับจะต้องประสานผ่านส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือให้ประสานท้องถิ่นใกล้เคียงเข้าสนับสนุน แต่การจะออก
ปฏิบัติงานสนับสนุนหรือไม่ ต้องรอให้ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตัดสินใจสั่งการ 
จึงท าให้เกิดกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อน แต่หากโอนภารกิจและให้อ านาจองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร พร้อมปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการ จะลดปัญหาการ
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เกี่ยงงานได้ เช่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ขอสนับสนุน เครื่องมือ และอุปกรณ์เพ่ิม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะหน่วยงานหลัก สามารถจัดส่งอุปกรณ์ เครื่องมือ ก าลังพล 
หน่วยงานตัวเองไปสนับสนุนได้ทันที ไม่ต้องรอการตัดสินใจ และจะท าให้การแก้ปัญหาท าได้รวดเร็ว 

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมอบอ านาจ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยตรง และมอบอ านาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการสนับสนุนภารกิจของเทศบาล         
และองค์การบริหารส่วนต าบลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และการออกข้อก าหนด/ 
กฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ป้องกันและ     
บรรเทาสาธารณภัย ระดับเขต ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการร้องขอจากหน่วยงานระดับจังหวัด     
เพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน เพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ส านักงานป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัยจังหวัด จะท าหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของแต่ละท้องถิ่นเข้าระงับเหตุ และเมื่อต้อง
ร้องขอการสนับสนุนจะต้องแจ้งผ่านส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกครั้ง         
ทุกขั้นตอนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งที่ชื่อและภารกิจของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดขัดแย้งกัน 

หากท าได้จะท าให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านการจัดการอัคคีภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ที่มีองค์การบริหารส่วนจั งหวัดปทุมธานีเป็น  
หน่วยงานหลัก ลดขั้นตอนในการประสานงาน การปฏิบัติงาน และการสั่งการได้ และยังคงเพ่ิม
ความส าคัญให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในการจัดการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านการจัดการอัคคีภัยของจังหวัด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งยังไม่เคยมีจังหวัดใดท าได้มาก่อน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 5.3.1 ควรมีการศึกษาความเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์
เชิงลึกกับประชาชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่าง 
และข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของประชาชนถึงการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และอยากเห็นการจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบไหน เพ่ือที่จะได้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้โดยตรง และสามารถจัดรูปแบบให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงท ี
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 5.3.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะที่มี
หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เป็นแกนน าหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางใน
การจัดการอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 5.3.3 ควรศึกษาความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแห่งประเทศไทย รวมถึง
หน่วยงานองค์กรเอกชน ในการจัดการด้านสาธารณภัย เพ่ือให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังในการ
ด าเนินการแก้ปัญหาให้ประชาชนและหาผลดี ผลเสีย เพราะที่ผ่านมายังไม่มีการหาทางออกเพ่ือให้
การด าเนินการด้านบรรเทาสาธารณภัยเป็นหนึ่งเดียวในการท างาน  หากด า เนินการได้และเกิดการ
ยอมรับร่วมกัน จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ มีอ านาจ
หน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัย 
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รายการอ้างอิง 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
ขนิษฐา สุขะวัฒนะ. ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบและความเป็นไปได้. 

กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2550. 
ทวิดา กมลเวชช. คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง สถาบัน 
 พระปกเกล้า, 2554. 
เทศบาลต าบลบางเดื่อ. “ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี.” ปทุมธานี: เทศบาลต าบลบางเดื่อ, 2559.
เทศบาลเมืองบางคูวัด. “ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี.” ปทุมธานี: เทศบาลเมืองบางคูวัด,  
 2560. 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ. คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป. 
นรนิติ เศรษฐบุตร และคณะ. โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น เรื่อง การเสริมสร้าง

สมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 
2545. 

รายงานฉบับสมบูรณ์. สรุปผลการด าเนินการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ้ืนที่น าร่อง. กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี. “ข้อมูลจากแผนพัฒนาสี่ปี.” ปทุมธานี: องค์การบริหารส่วน 
 จังหวัดปทุมธานี, 2559. 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง. “ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี.” ปทุมธานี : องค์การบริหารส่วน 
 ต าบลบ้านฉาง, 2559. 

 
บทความวารสาร 
 
สาโรช คัชมาตย์. “การจัดการบริการสาธารณะบนแนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น.” วารสารการพัฒนาท้องถิ่น ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (มิถุนายน – กันยายน 2550): 52-57. 
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วิทยานิพนธ์ 
 
ชูวงศ์ อุบาลี. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภัยพิบัติ : กรณีศึกษา อาคารเคหะ

ชุมชนเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร.” ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. 

 
พระราชบัญญัติ 
 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอน

ที่ 52 ก (7 กันยายน 2550): 1. 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2550, มาตรา 20,ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 

ตอนที่ 52 ก (7 กันยายน 2550): 10. 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550, มาตรา 21,ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอน

ที่ 52 ก (7 กันยายน 2550): 10. 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. “ยุทธศาสตร์.” http://www.disaster.go.th/ 

th/about_strategy.php (สบืค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560). 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. “คู่มือการปฏิบัติงาน.” http://www.disaster.go.th/th/dwn-

download-21-2/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 16พฤษภาคม 2560). 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. “คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัย.” http://www.disaster.go.th/th/dwn-download-21-1/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 
16พฤษภาคม 2560). 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี. “สถิติสาธารณภัย ปี 2559.” 
 http://122.155.1.145/cmsdetail.pathum-4.63/13339/inner_1995/3218.1/ 
 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560). 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี. “บัญชีเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559.” http://122.155.1.145/cmsdetail 
 pathum -4.63/15942/inner_1759/2737.1/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560). 
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ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น “ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2012/7/2025_5154.pdf (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560). 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี. “โครงสร้าง อ านาจหน้าที่.” http://122.155. 
 1.141 /inner.dpmrc1-4.61/about/menu_5494/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
 2560). 
 
สัมภาษณ์ 
 
ณัฐพงษ์ ธรรมสุธีร์. สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ, 8 ธันวาคม 2560. 
นพดล คลังชัยยาเงิน. สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง, 14 
 ธันวาคม2560. 
บรรเจิด เสือคง. สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, เทศบาลต าบลบ้านเดื่อ, 8 ธันวาคม 2560. 
ปรีชา ทองค า. สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 
 ปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 2560. 
ประเดิม แตงอ่อน. สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, 16 
 พฤศจิกายน 2560. 
ปิยะ ไชยมานิตย์. สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, 16 
 พฤศจิกายน 2560. 
มานะพงษ์ ทูมามาค. สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, จังหวัดปทุมธานี, 20 เมษายน 2561. 
วิทยา ประภัสสร. สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 
 ปทุมธานี, 30 พฤศจิกายน 2560. 
สัมฤทธิ์ ตันเจริญ. สัมภาษณ์โดย ชุลีภรณ์ ทรัพย์บุญ, เทศบาลเมืองบางคูวัด, 13 ธันวาคม 2560. 
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ประวัติผู้เขียน 
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