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คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก  
๑. หลักการและเหตุผล  
 สารธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากข้ึน เนื่องจากความแปรปรวน ของ
ภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง สังคมไทย
จากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที เสียงภัยมากขึ้น  ส่งผลให้
ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแลง้ ภัย หนาว และภัย
จากการกระทําของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที อยู่ใกล้ชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้า ไปให้
ความช่วยเหลือและบรรเทาสารธารณภัยในลําดับแรก ก่อนที หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ ช่วยเหลือ
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมหีน้าที ในการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็น
ผู้อํานวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยในท้องถิ่นตน จึงถือเป็นภารกิจ สําคัญของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนา ขีด
ความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ  
๒. วัตถุประสงค์   
  ๑. เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลนายาง
กลักมี ขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการงาน ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ  
  ๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสามารถลด 
ความสูญเสียที เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที สุด  

๔. เพ่ือให้ประชาชนที ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา  
๕. เพ่ือบูรณาการระบบสั่งการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีเอกภาพ  
๖. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที ดี และสอดคล้องกับวัฏจักรการเกิดภัย  

๓. นิยามศัพท์  
  การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ กําหนดขึ้นล่วงหน้า ทั้ง 
ทางด้านโครงสร้าง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย  
 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงและลด ผลกระทบทาง
ลบจากสาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือโอกาสที อาจ ก่อให้เกิดสาธารณภัย 
 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที ดําเนินการล่วงหน้าก่อนเกิดสา
ธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถรับมือกับ ผลกระทบจากสาธารณภัย 
ได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ  
 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองค์กร และการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ เพ่ือรับปิดชอบในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการเตรียมความ
พร้อมรับมือและการฟื้นฟูบูรณะ  



 การฟ้ืนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือทําให้สิ่งที ถูกต้องหรือได้รับ ความเสียหาย
จากสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมทั้งให้ ผู้ประสบภัย
สามารถดํารงชีวิตตามสภาพปกติได้โดยเร็ว  
 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐแต่ ไม่
หมายความว่ารวมถึงอง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหารส่วน จังหวัด เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ มีกฎหมายจัดตั้ง  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที หมายถึงองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล และองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่ มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่หมายรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร  
 ผู้ บังคับบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงมหาดไทย  
 รองผู้บังคับบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ผู้อํานวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ผู้อํานวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด  

รองผู้อํานวยการจังหวัด หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อํานวยการอําเภอ หมายถึง นายอําเภอ 
ผู้อํานวยการท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล,นายกเทศมนตรี 
ผู้ช่วยอํานวยการท้องถิ่น หมายถึง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เจ้าพนักงานหมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ ต่าง ๆ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดกองอํานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาในเขตอําเภอ และทําหน้าที่ 
ช่วยเหลือจังหวัดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นแห่ง
พ้ืนที่  หมายถึง องค์กรปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่ วนตําบล / เทศบาล 
และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี  
๔. การจัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔.๑ องค์กรปฏิบัติ 
๔.๑.๑ กองอํานวยการและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก ทําหน้าที่ เป็น 

หน่วยงานของผู้อํานวยการท้องถิ่น และให้มีที ทําการโดยให้ใช้ที ทําการ/สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ยางกลัก เป็นสํานักงานของผู้อํานวยการท้องถิ่น มีนายกเทศมนตรีตําบลลาดใหญ่ เป็นผู้อํานวยการ และมีองค์การ
บริหารส่วนตําบลนายางกลัก เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานใน
กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนายางกลัก และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที  

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก 
(๑) อํานวยการควบคุมปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก 
(๒) สนับสนุนกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพ้ืนที ติดต่อหรือใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อ
ได้รับการร้องขอ 



(๓) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที ที รับผิดชอบรวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน 

๔.๒ โครงสร้างและหน้าที่ของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ยางกลัก  

๔.๒.๑ โครงสร้างกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก 
ประกอบด้วย ๖ ฝ่าย ได้แก่ 

(๑) ฝ่ายอํานวยการทําหน้าที่อํานวยการควบคุมกํากับดูแล 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตาม
ติดต่อสื่อสารในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองอํานวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุก
ระดับ และฝ่ายที่เก่ียวข้องให้เกิดการติดต่อเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเชื่อถือได้ตลอดเวลา 

(๒) ฝ่ายแผนละโครงการ  
ทําหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอนงานติดตามประเมินผลงานการฝึกซ้อมแผนฯ งานการจัดฝึกอบรม
ต่างๆ และงานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการทําหน้าที   
ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ที อาจเกิดขึ้น 
วางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยมิให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วให้ได้รับความเสียหายน้อยที สุด จัดระเบียบแจ้ง
เตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยงานการข่าวการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติกาจิตวิทยา 

(๔) ฝ่ายฟ้ืนฟูบูรณะ 
ทําหน้าที่สํารวจความเสียหาย และความต้องการด้านต่าง ๆจัดทําบัญชีผู้ประสบสาธารณภัย ประสานกั บทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพ่ือให้การสงเคราะห์และฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งดําเนินการฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งที่ชํารุดเสียหายให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม หรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที สุด 

(๕) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าทีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงข่าวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และความช่วยเหลือให้แก่
สื่อมวลชนประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

๔.๓ การบรรจุกําลัง 
๔.๓.๑ ในภาวะปกติใช้กําลังเจ้าหน้าที ขององค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก เป็นหลัก 
๔.๓.๒ เมื่อคาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที ใด ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้พื้นที่โดยเร็ว และรายงานให้ผู้อํานวยการ
อําเภอทราบทันที 
๕. สถานที่ตั้ง 

ตั้งอยู่ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก ตําบลนายางกลัก อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
๓๖๓๓๐ 
๖. แนวทางปฏิบัติการปฏิบัติก่อนเกิดสาธารณภัย 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเตรียมการด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์สาธารณภัยที อาจ
เกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักการปฏิบัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลักและ



หน่วยงานที เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่ จําเป็นเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เหมาะสม
กับผลการประเมินความเสียงและความล่อแหลมของพ้ืนที่  รวมทั้งการวางแนวทางการปฏิบัติการให้พร้อมเผชิญสา
ธารณภัยและดําเนินการฝึกซ้อมตามแผนที่กําหนดอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําเพ่ือให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและ
ทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก 

หลักหารปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การปอ้งกันและลดผลกระทบ 
๑.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงและความล่อแหลมในเขต 
พ้ืนที ่โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติการเกิดภัยและ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
- จัดทําแผนที่เสียงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการด้านฐานข้อมูลและระบบ 
สารสนเทศ 

- จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
สาธารณภัย 
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านสาธารณภัย 
ระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสามารถ 
ใช้งานได้ร่วมกัน 
- กระจายข้อมูลด้านสาธารณภัยไปยังหน่วยงานที  
มีหน้าที ปฏิบัติการ 

๑.๓ การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 
ด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- สนับสนุนให้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกแขนงมีบทบาท 
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึก 
ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
- เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ 
ประชาชนเกีย่วกับความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน 
-พัฒนารปูแบบและเนื้อหาการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้ ชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะสม 
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่มและเป็นที น่าสนใจ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายในการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคส่วน ทั้ง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครต่าง ๆ มีส่วน 
ร่วมในการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๑.๔ การเตรียมการป้องกันด้านโครงสร้างและ 
เครือ่งหมายสัญญาณเตือนภัย 

-จัดหาพื้นที่รองรับนําและกักเก็บนํา 
- ก่อสร้างกําแพงผนัง หรือรอดักตะกอน เพ่ือป้องกัน
การเอ่อล้นสูญเสียพื้นที่ดินจากการกัดเซาะชายฝั่งของ
ทะเลและแม่นํา 
- สร้างอาคารหรือสถานที เพ่ือเป็นสถานที ่หลบภัย 
สําหรับพื้นทีท่ี ่การหนีภัยทําได้ยาก หรือไม่มีพ้ืนที  
หลบภัยที เหมาะสม 
- ก่อสร้าง / ปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการส่งกําลังบํารุง 
หรือเส้นทางไปสถานที หลบภัยให้ใช้การได้ 



หลักหารปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒. การเตรียมความพร้อม 
๒.๑ ด้านการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน 

- จัดทําคู่มือและจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและ 
แผนสํารองของหน่วยงาน และมีการฝึกซ้อมแผน 
เป็นประจําทุกปี 
- จัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารหลักและสื่อสาร 
สํารอง 
- กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ 
ประชาชนและเจ้าหน้าที  
- จัดเตรียมระบบการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณ 
เตือนภัยให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที ได้ทราบ 
ล่วงหน้า 
- จัดเตรียมเส้นทางอพยพและจัดเตรียมสถานที่
ปลอดภัยสําหรับคนและสัตว์เลี้ยง 
- กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความ 
สงบเรียบร้อย รวมทั้งการควบคุม การจราจรและ 
การสัญจรภายในเขตพ้ืนที  
- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 
- การจัดทําบัญชีรายชื่อคนที ่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ 

๒.๒ ด้านบุคลากร - จัดเตรียมเจ้าหน้าที รับผิดชอบงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย และกําหนดวิธีการปฏิบัติตาม 
หน้าที และข้ันตอนต่าง ๆ 
- วางระบบการพัฒนาศักยภาพและการฝึ กอบรม 
บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดทําบัญชีผู้ เชียวชาญเฉพะด้านต่าง ๆ หรือ 
เจ้าหน้าที จากหน่วยงานและองค์กรที เก่ียวข้อง 
- การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณ ภัย โดยการฝึกอบรม 
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักหารปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๒.๓ ด้านเครือ่งจักรกล ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และพลังงาน 

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ที จําเป็นให้พร้อมใช้งานได้ทันที 
- จัดทําบัญชีเครือ่งจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาค 
ส่วน 
- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้าน 
สาธารณภัยให้ทันสมัย 
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที จําเป็นพ้ืนฐาน 
สําหรับชุมชน 
- จัดเตรียมระบบเตือนภัย 
- จัดหานํามันเชื้อเพลิงสํารอง / แหล่งพลังงาน 
สํารอง 

๒.๔ ด้านการเตรียมรับสถานการณ - จัดประชุมหน่วยงานที เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น สถานพยาบาล 
ไฟฟ้าประปาผู้นําชุมชน ฯลฯ 
- มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานนั้น 
- กําหนดผู้ ประสานงานที สามารถติดต่อได้ 
ตลอดเวลาของหน่วยงาน 

 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือดําเนินการระงับภัยที เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที เกิดขึ้นโดยการประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสภาวะแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติให้สูญเสียน้อยที สุด 

หลักการปฏิบัติ 

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก หรือกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อําเภอเทพสถิต และ
หน่วยงานที เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.กรณีเม่ือเกิดสาธารณภัย ระดับหมู่บ้าน / ชุมชน 

 

 

 



หลักหารปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑.การแจ้งเหตุ ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝ่าย 

แจ้งเตือนภัยแจ้งเหตุให้ประธานคณะกรรมการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน 
และผู้อํานวยการท้องถิ่น / ผู้ที ผู้อํานวยการท้องถิ่น 
มอบหมายทราบ โดยทางวิทยุสื่อสาร / โทรศัพท์ 
- วิทยุสื่อสารความถี  ๑๖๒.๕๕๐ MHz 
- โทรศัพท์สายด่วน ๐๔๔-๘๐๑๑๒๓ 

๒.การระงับเหตุ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมู่บ้าน / ชุมชน / อปพร. / มิสเตอร์เตือนภัย / 
OTOS / อาสาสมัครต่าง ๆ เข้าระงับเหตุ ตาม 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.การประสานหน่วยงานต่าง ๆ - กรณีผูบ้าดเจ็บให้ประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที  
/ ข้างเคียง 
-วิทยุสื่อสาร ความถี ๑๕๕.๓๗๐ MHz 
- โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๖๙ หรือ ๐๔๔-๘๐๑๑๒๓ 
-กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน ในการ 
ระงับภัยให้ ประธานคณะกรรการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน รายงานต่อ 
ผู้อํานวยการท้องถิ่น เพ่ือขอความช่วยเหลือ 

๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับหมู่บ้าน / ชุมชน จะควบคุมได้ 

หลักหารปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑. การจัดตัง้ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ ผู้อํานวยการท้องถิ่นออกคําสั่งตั้งศูนย์อํานวยการ 

เฉพาะกิจ 
๒. การเฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุ ๒๔ ชั่วโมง จัดเวรเฝ้าระวังติดตามสถานการณ 
๓. แจ้งข่าวเตือนภัย -แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงานที เกี่ยวข้องทราบ 

-แจ้งผ่านสื่อต่าง ๆ 
-ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

๔. การระงับเหตุ ผู้ อํานวยการท้องถิ่นเข้าพ้ืนที่และ ตั้งศูนย์ 
บัญชาการเหตุการณ์ในที เกิดเหตุ เพ่ือเป็นจุดสั่ง 
การ พร้อมจัดบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ 
และยานพาหนะในการระงับเหตุ 

๕. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
-ปฐมพยาบาลผู้ ประสบภัยที เจ็บป่วยเพื่อส่งไป 
รักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไป 
-จัดหาปัจจัยสี ให้แก่ผู้ประสบภัย 
-ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 



๖. การรายงานสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
๗. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

-จัดเตรียมเจ้าหน้าที เพื อรายงานสถานการณ์ให้ 
กองอํานวยการการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัยอําเภอ และกองอํานวยการป้ องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดทราบจนกระทั งสถานการณ์ภัย 
สิ นสุด 
 
กรณีต้องขอรับการสนับสนุนจากกองอํานวยการ 
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปท. ข้างเคียง / 
ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื นที  / องค์กรสาธารณกุศล 
ภาคเอกชน หรื อกองอํานวยการป้ องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ นไป 
-วิทยุสื อสาร ความถี  ๑๕๗.๗๐๐ MHz 
-โทรศัพท์สายด่วน ๐๕๕-๖๘๙๐๒๔ 

๘. การอพยพ เมื อสถานการณ์เลวร้ ายและจําเป็ นต้องอพยพ ให้ 
ดําเนินการอพยพเคลื อนย้ายอย่างเป็ นระบบ 

๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกว่าระดับท้องถิ่นจะควบคุมได้ 

หลักหารปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
การส่งต่อการควบคุมสถานการณ กรณีสถานการณ์รุนแรงเกินกว่าศักยภาพของ 

ท้ องถิ นจะรับสถานการณ์ได้ ให้ รายงานต่อ 
ผู้ อํานวยการอําเภอเพื อส่งมอบการควบคุม 
สถานการณ์ต่อไป 

 

การอพยพ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ และสามารถดําเนินการอพยพ
เคลื่อนย้ายให้เป็นไปอย่างมีระบบ สามรถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู่สถานที ปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเคลื่อนย้ายส่วนราชการมาอยู่ในเขตปลอดภัยและสามารถให้การบริการประชาชนได้ 

หลักการปฏิบัติ 
๑.การเตรียมการอพยพ 

หลักหารปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑.จัดทําแผนอพยพในพ้ืนทีเ่สี่ยงจากสาธารณภัย ประชุมผู้ที่เกีย่วข้อง 
๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ ประชุมและสํารวจสถานที  

-สถานทีป่ลอดภัยสําหรับการอพยพประชาชนและสัตว์ 
เลี้ยง 
-เส้นทางหลัก และสํารองสําหรับอพยพ 



-ป้ายสัญญาณเตือนภัย ป้ายบอกเส้นทางอพยพทั้ง 
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง 
-จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ที่จําเป็นต่อ
การอพยพ 
-จัดลําดับความสําคัญของการอพยพโดยจัดแบ่ง
ประเภทของบุคคลตามลําดับความสําคัญความเร่งด่วน 
-กําหนดจุดนัดหมาประจําชุมชนและพ้ืนทีร่องรับการ 
อพยพ 
-จัดทาํคู่มือการอพยพจากสาธารณภัยที่สั้นง่ายต่อการ
ทําความเข้าใจ ให้ประชาชนได้ศึกษา 

๓. จัดเตรียมสรรพกําลังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
หรือหน่วยอพยพ 

ทบทวนและฝึกซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอ 

๔.จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้ ในการช่วยเหลือ 
ตัวเองเมื่ออยู่ในภาวะฉุกเฉิน 

ประชุมหรืออบรม 

๕. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนระบบเตือนภัยและ 
แผนอพยพ ประเมินเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ 
ต่อไป 

ฝึกซ้อมแผนทั้งแบบปฏิบัติการบนโต๊ะ และปฏิบัติการ
จริง 

๖. ตรวจสอบการทํางานระบบสื่อสาร ติดต่อกับผู้มีวิทยุสื่อสาร / หรือผู้มีโทรศัพท์มือถือเพ่ือ
เข้าร่วมในการแจ้งเตือนภัย 
- ฝึกซ้อมอพยพ 

๗. แจ้งประชาชนท ีอาศัยและทํางานในพ้ืนทีเ่สี่ยง 
ภัย ว่ามีความเสี่ยงต่อประเภทใดในหมู่บ้าน / 
ชุมชน เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม 

การประชุมหมู่บ้าน / ชุมชน 

 

๒. การจัดระเบียบสถานที อพยพและการรักษาความปลอดภัย 

หลักหารปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑.การจัดเตรียมสถานที ปลอดภัย - จัดเตรียมพ้ืนทีใ่ห้เหมาะสมกับจํานวนผู้อพยพ 

และสัตว์เลี้ยง 
- จัดเตรี ยมและดูแลความสะอาดของห้องน้ํา 
อาหาร น้าด่ืม และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
- จัดระเบียบพืน้ที่อพยพ โดยแบ่งพ้ืนที ให้เป็น 
สัดส่วนเป็นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน 
- จัดทาํแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อพยพ เพื่อเป็นการ 
ตรวจสอบจํานวนผู้อพยพ 
- จัดหาสถานที ปลอดภัยแห่งอ่ืนไว้รองรับในกรณี 
พ้ืนทีไ่ม่เพียงพอ 



๒. การรักษาความปลอดภัย จดัระเบียบเวรยามในสถานที อพยพ และบ้านเรือน 
ของผู้อพยพ 

๓. การดําเนินการอพยพขณะเกิดภัย 

หลักหารปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑.เรียกปรุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัยหมู่บ้าน / ชุมชน เมื่อได้รับข้อมูลแจ้ง 
เตือนจากอําเภอ / หมู่บ้าน / ข้อมูลเครื่องวัด 
ปริมาณน้ําฝน / มิสเตอร์เตือนภัย 

เรียกประชุมกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก 

. เตรียมความพร้อม / เตรียมพร้อมระบบเตือน 
ภัยทั้งหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร 
โทรศัพท์มือถือ หรือระบบเตือนภัยที มีอยู่ใน 
ท้องถิน่) 

ตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 

๓. ติดตามสถานการณ์จากทางราชการ สื่อมวลชน 
และอาสาสมัครเตือนภัย 

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอํานวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตําบลนายางกลัก 

๔. ตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็นในพ้นที่ท่ีประสบภัย - บัญชีรายชื่อผู้อพยพ 
- บัญชีจํานวนและชนิดของสัตว์เลี้ยงที่จะอพยพ 
-ยานพาหนะ 
- อาหารที สํารองไว้สําหรับคนเลี้ยงสัตว์ 

๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายการเตือนภัย ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
๖. จัดเตรียมสถานที ปลอดภัยรองรับผู้อพยพและ 
สัตว์เลี้ยง 

ประสานกับผู้ดูแลสถานที 

เมือ่สถานการณ์เลวร้ายและจําเป็นต้องอพยพ 
๑.ออกประกาศเตือนภัยเพื่ออพยพ ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยและฝ่ายสื่อสารของ 

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
หมู่บ้าน / ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยอพยพให้ 
สัญญาณเตือนภัยและประกาศอพยพ เช่น เสียง 
ตามสาย วิทยุ หอกระจ่ายข่าว โทรโข่ง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียง / สัญลักษณ์ต่างๆ ที่กําหนดให้เป็น
สัญญาณเตือนภัยประจําชุมชน /หมู่บ้าน 

๒. ส่งฝ่ายอพยพไปยังจุดนัดหมาย / จุดรวมผลเพ่ือ 
รบัผู้ อพยพหรือตามบ้านที มีผู้ ป่วย คนชรา เด็ก 
และสัตว์เลี้ยง 

สั่งการในระหว่างการประชุมกองอํานวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓. การดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนผู้อพยพ จัดเวรออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที ประสบภัย 
 

 



๔. การดําเนินการอพยพเมื่อภัยสิ้นสุด 

หลักหารปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 
๑.ตรวจสอบพื้นท่ีประสบภัย สํารวจความเสียหายของพ้ืนที่ประสบภัยรวมทั้ง

บ้านเรือนของผู้เสียหาย 
๒. ตรวจสอบสภาพถนนที ใช้เป็นเส้นทางอพยพ ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ 
๓. แจ้งแนวทางการอพยพกลับให้ประชาชนได้รับ 
ทราบ 

ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๔. ตรวจสอบความพร้อมของประชาชนในการ 
อพยพกลับ 

จัดการประชุมที สถานที ที ผู้อพยพพักอาศัย 

๕. ดําเนินการอพยพประชาชนกลับบ้านเรือน ชี้แจงในทีป่ระชุมและดําเนินการอพยพประชาชน 
กลับ 

 

การปฏิบัติหลังเกิดภัย 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และต่อเนื่องตลอดจนการฟ้ืนฟูบูรณะ
สภาพพ้ืนทีที ประสบภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
หลักการปฏิบัติ 
การฟ้ืนฟูบูรณะในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลักเป็นหัวหน้าที่รับผิดชอบของกองอํานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลักโดยการนําทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกําลังคน
ทรัพย์สิน เครื่องมือเครื่องใช้ของทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการฟ้ืนฟูบูรณะ ดังนี้  

๑.จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในเบื้ องต้น ถ้าหากผู้ประสบภัยมีอาการหนักให้ส่งต่อ
โรงพยาบาลอําเภอและจังหวัดต่อไป 

๒. จัดที พกัอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที ต้องอพยพจากพ้ืนทีอั่นตราย 
๓. ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคอกชนในการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยให้

เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้ตามปกติ โดยเฉพาะในกรณีที 
ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น การจัดหาอาชีพให้แก่
บุคคลในครอบครัว เป็นต้น 

๔. ให้รื่อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารบ้านเรือนขอ
ผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ 

๕. สํารวจความเสียหารที่เกิดขึ้น 
๖. จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที เสียหาย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ 

ผู้ประสบภัย 
๘. ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญกําลังใจของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 



๗. ช่องทางการติดต่อ 
๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๕๖๐๓๓  
 
๘. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะกรณีรับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที  องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ยางกลัก สามารถแจ้งผ่าน่องทางต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบฟอร์มคําร้องได้ที่เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ 
๒. จดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง “นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก เลขที ่ ๒๖ ตําบลนายางกลัก 
อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐” 
๔. ทางเว็บไซต์ http://www.nayangklak.go.th/index.php 
๕. ทางเฟสบุ๊ค อบต.นายงกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
๖. ตู้รับความคิดเห็นองค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก http://www.nayangklak.go.th/index.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ/ ขัน้ตอน / ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 



ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

        งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ/ ขั้นตอน / ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 



ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

งานสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการป้องกัน / การตรวจสอบป้องกันการละเว้น 



การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 

ระบบการป้องกัน / การตรวจสอบเพื่อปอ้งกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีใ่นภารกิจหลัก 

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการใน
การทํางานโดยเน้นผลงาน การมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสํานึกในการให้บริการประชาชน สําหรับ
หน่วยงานที มีหน้าที ในการตรวจสอบการทุจริต เช่น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

สําหรับคําว่า “ทุจริต” มีกฎหมายหลายฉบับที่กําหนดนิยามความหมายไว้ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑(๑) “โดยทุจริต” หมายความว่าเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผู้อืน่ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที อาจทําให้ผู้อืนเชื่อว่ามี
ตําแหน่งหรือหน้าที ทั้งที ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที นั้น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 

ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที ราชการโดยทุจริต กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๒) บัญญัติว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ราชการโดยทุจริตเป็นการกระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพล เรือนนั้น มีหลักหรือ
องค์ประกอบที พิจารณา ๔ ประการ คือ 

๑.มีหน้าที ราชการที ต้องปฏิบัติราชการ ผู้มีหน้าที อยู่ในสถานที ราชการหรือนอกสถานที่ ราชการก็ได้ใน
กรณีที ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานที ราชการและการปฏิบัติหน้าที ราชการนั้นไม่จําเป็น
จะต้องปฏิบัติในแต่ละวันและเวลาทํางานตามปกติ อาจปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการได้ การ
พิจารณาว่ามีหน้าที ราชการหรือไม่ แนวทางพิจารณาดังนี้  

๑.๑ พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที กําหนดหน้าที ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 

๑.๒ พิจารณาตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที  ก.พ. จัดทํา 
๑.๓ พิจารณาจากคําสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 
๑.๔ พิจารณาจากพฤตินัย ที สมัครใจเข้าผูกพันตัวเอง ยอมรับเป็นหน้าที่ ราชการที ตนต้องรับผิดชอบ เช่น

ก.พ.ได้พิจารณา เรื่องประจําแผนธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที รับเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัยผู้
มีหน้าที รับส่งเงิน และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการ
เพ่ือนําไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จว่า “ได้รับเงินเดือนแล้ว” เช่นนี้  ก.พ. วินิจฉัยว่าประจําแผนกผู้นั้นมี



หน้าที่ราชการที ต้องนําเงินส่งลงบัญชีเมื่อไม่นําเงินส่งลงบัญชีและนําเงินไปใช้ส่วนตัว ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที 
ราชการ 

๒. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 

“ปฏิบัติหน้าที ราชการ” หมายความว่า ได้มีการกระทําลงไปแล้ว 

“ละเว้นการปฏิบัติหน้าที ราชการ” หมายความว่า มีหน้าที่ ราชการที ต้องปฏิบัติ แต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองด
เว้นไม่กระทําการตามหน้าที  การที ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระทําการตามหน้าที นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที ราชการก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเป็นการจงใจที จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที  โดยปราศจากอํานาจหน้าที จะอ้าง
ได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที ราชการที่ จะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที ราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 

“มิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผู้บังคับบัญชา มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองครองธรรม 

๓. เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที มิควรได้ 

“ผู้อืน่” หมายถึง ใครก็ได้ที จะได้รับประโยชน์จากการที ราชการผู้นั้นปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที โดยมิ
ชอบ 

“ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที ่มิใช่
ทรพัย์สิน เช่น การได้รับบริการ เป็นต้น 

“มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที นั้น 

๔. โดยมีเจตนาทุจริต การพิจารณาว่าการกระทําใดเป็นการทุจริตต่อหน้าที ราชการหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทําด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ายคิดเป็นโจร ในการปฏิบัติหน้าที 
ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ราชการโดยมุ่งที จะให้ตนองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที มิควรได้ซึ่งหากการ
สอบสวนพิจารณาได้ว่า ข้าราชการผู้อ่ืนใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที ราชการคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที  
๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ว่าการลงโทษผู้กระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที ราชการ ซึ่งควรลงโทษเป็น ไล่ออกจาก
ราชการ การนําเงินที ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควรปราณีอ่ืนใดไม่เปน็เหตุลดหย่อนโทษ ตามนัยหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ รวมทัง้อาจจะ ถกูยึดทรัพย์และดําเนิน
คดีอาญา เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
ซ่ึงตองระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 



หากข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตก็ต้องถูกลงโทษออกสถานเดียว รวมทั้งอาจจําคุกและยึดทรัพย์
ดังนั้น ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติสําคัญ ให้
สมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

องค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก ได้เล็งความสําคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที 
กระทบและความเสียหานต่อพี น้องประชาชนทั้งทางอ้อและทางตรงทําให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่าง
แท้จริง องค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลักจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม 
และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้ าประสงค์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นทีอ่ย่างแท้จริง 

ความสําเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการริหารงานกล่าวคือการ
บริหารงานที ดีจะช่วยให้การดําเนินงานตามโครงการที ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ขั้นตอนของการดําเนินงาน และในทางตรงข้าม แม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มีความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดีการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ทีล่ะเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก ได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ดังนี้ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ดี พ .ศ. ๒๕๔๖หมวด ๕ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้ง
รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทําการของส่วนราชการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา ๓๓ ในส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของ
ตนว่าภารกิจใดมีความจําเป็นหรือสมควรที จะได้ดําเนินการต่อหรือไม่ โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบ
กัน 

หมวด ๗ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติ
ราชการที เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกันในส่วนราชการ
กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วน
ราชการใดมิได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จขิงงานใด และ ก.พ.ร.พิจารณาเห็นว่างานนั้น มีลักษณะที สามารถกาํหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที ล่าช้า
เกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแล้วเสร็จในส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้มาตรา ๔๒ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ในส่วนราชการที มีอํานาจออกกฎระเบียบ ข้อบังคับหรื
ประกาศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน มีหน้าที ตรวจสอบว่ากฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรค
หรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ําซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที ราชการอ่ืนหรือไม่ เพ่ือดําเนินการปรับปรุง



แก้ไขให้เมาะสมโดยเร็วต่อไป มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่
กรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงกําหนดเป็นความลับไดเ้ท่าท่ีจําเป็น 

หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้ มีการประเมินผลตาม มาตรา ๙
(๓) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ 
ทังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที  ก.พ.ร. กําหนดมาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัว
ของข้าราชการผู้นั้นในตําแหน่งที ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที ่หน่วยงานที ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการ
ปฏิบัติงานของข้าราการผู้นั้น 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก อําเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาสมกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้  

๑)การยึดมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกที ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ข้อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลตําบลลาดใหญ่ทุกคน มีหน้าที ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา

ผลประโยชน์ส่วนรวม เป้ นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้  

๑)การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) การมีจิตสํานึกที ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 



๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๙) การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
๑๐) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่

คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลักว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนายาง
กลัก ในฐานะเป็นองค์กรที ใกล้ชิดกับประชาชนมากที สุด โดยมีหน้าที ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ดําเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงาน พัฒนาโรงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน วางมาตรการดําเนินงานจัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของ
ท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฉะนั้น เพ่ือให้การสร้างจิตสํานึกของข้าราชการให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการเทศบาลตําบลลาดใหญ่เทศบาลตําบลลาดใหญ่จึงได้กําหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลตําบลลาด
ใหญเ่พ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที ด้วยความเป็นธรรม ธํารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทําให้ได้รับการยอมรับ 
เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๒ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความรู้ความสมารถโดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง และมุ่งม่ัน แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

ข้อ ๒ การมีจิตสํานึกมุ่งบริการและให้คําปรึกษา 
๒.๑ ให้บริการแก่ส่วนราการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
๒.๒ ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการ ประชาชน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 

ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที ให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที ด้วยความสามัคคี มีน้ําใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
๔.๒ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที  

ข้อ ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑ วางแผนการดํารงชีวิตอย่างมีเป้าหมายพร้อมที จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 



๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และ ลด ละ เลิกอบายมุข 

ข้อ ๖ การยึดมัน่และยืนหยัดในสิ่งทีถู่กต้อง 
๖.๑ ยึดมัน่ในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
๖.๒ กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๖.๓ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 

ข้อ ๗ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐใน ๓ มิติ คือ มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้ มิติการบริหารจัดการที มีประสิทธิภาพ และมิติ
ของการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในลักษณะของการจัดเตรียมความ
พร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสาร หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานที มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที สนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที เกี่ยวข้อง
ตามมาตรฐานและตัวชี วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราการแผ่นดินและ
การใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของ
รัฐบาลที ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณอ่ืนได้อย่าง
กว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม ละรวดเร็วมาตรฐานและตัวชี วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐมีความสําคัญต่อการ
บริหารจัดการที มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกระบวนการที หน่วยงานภาครัฐได้ดําเนินการเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย รวมทั้งการให้การ
บริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียว มาตรบานและตัวชี วัดความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐที กําหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีประโยชน์ทั้งต่อภาค
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้  

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

๑)ประชาชนได้ รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทํางานอ่ืน ๆ 
จากเจ้าหน้าที และหน่วยงานรัฐ 

๒) สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๓) สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐได้ 
๔) มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 
๕) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้

ช่องทางผ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

๑) มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กําหนด ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรายการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒) มีแนวทางการบริหารจัดการภายในองค์กรที สอดคล้อง กับความโปร่งใสที แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ดําเนินการที สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

๓) มีเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี วัด แนวทางการประเมินผล และสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี วัดดังกล่าว 
เป็นตัวแบบในการประเมินตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔) หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี วัดความโปร่งใส เป็นแบบประเมินเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที มีอํานาจหน้าที่  ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือ
เพ่ือกิจการอืน่ 

๕) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกใน
การบริหารจัดการที มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว มาตรฐานและตัวชี วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานที มีความครอบคลุมแนวคิด และกระบวนการปฏิบัติงานที แสดงถึง
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของภาคประชาชนและหน่วยงานที เกีย่วข้อง ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 

การส่งเสริมให้ภาคประชานเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนและการบริหารจัดการของภาครัฐโดยมีตัวชี วัด
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการบริหารงาน ๕ ประการ ได้แก่ 

๑.การจัดทําแผนเผยแพร่โครงสร้างและอํานาจหน้าที ของหน่วยงาน 
๒. การจัดทําวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน 
๓. การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๔. การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
๕. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน มาตรฐานและตัวชี วัด

ความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน 
มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ของ

หน่วยงานภาครัฐที สะท้อนให้เห็นถึงการทําหน้าที โดย ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อ
โต้แย้งที ไม่เป็นธรรมโดยเป็น การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที 
เหมาะสมกับการให้บริการ รวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยมีตัวชี้ วัดมาตรฐานความโปร่งใส
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน ๖ ประการ ได้แก่ 

๑.การกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 
๒. การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
๓. การเลือกให้ช่องทางการให้บริการที เหมาะสมกับการให้บริการ 
๔. การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 



๕. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
๖. การจัดทําระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารของราชการและการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

การประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากระดับความ
สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการดําเนินการของหน่วยงานภาครับในเชิงคุณภาพที มีความก้าวหน้าในด้าน
ข้อมูลข่าวสาร หลักฐาน และความสามารถในการปฏิบัติงานที มีคุณภาพมาตรฐาน และประสิทธิภาพหน้าที เพ่ิมข้ึน 

การปฏิบัติงานที มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที เพ่ิมข้ึน โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผลเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการ
เปิดเผยให้เห็นถึงระบบการติดตามและประเมินผลที มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และตัวชี วัด
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การพัฒนาระบบการป้องกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน การ
จัดให้มกีลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกที มีความเป็นอสิระการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตาม
และประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม และประเมินผลการทํา งานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวขี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 

ด้านการติดตามและประเมินผล ๕ ประการ ได้แก่ 

๑.การจัดทําหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๒. การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายในที เหมาะสม 

๓. การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจสอบประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่ 
เป็นอิสระ 

๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๕. การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีมาตรฐานความ
โปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิ
การเข้าถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของราชการ การจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การพัฒนา
ศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือบริหารความโปร่งใส และการจัดการความรู้ของหน่วยงานซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กลไกการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามละประเมินผล วิธีการประเมินพิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจําปี ของหน่วยงานที มีความสอดคล้องกับแผนงานงบประมาณ ความรับผิดชอบ 
และระยะเวลาตามที ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงาน เกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 



๑.มีการกําหนดหน้าที และความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

๒. มีการปฏิบัติหน้าที ตามแผนปฏิบัติการประจําปี ภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

๓. มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที ของแต่ละส่วนงานภายในหน่วยงาน โดยพิจารณาจากผลการนํา
แผนปฏิบัติการประจําปี ของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน หมายถึง การที บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริ การแก่
ประชาชนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและ
ระบบที หลากหลาย เช่น การบริการตามลําดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที เหมาะสมกับภารกิจและอํานาจ
หน้าที ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก รวดเร็วประหยัด และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มา
รับบริการ 

วิธีการประเมิน 

จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของหน่วยงาน กําหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนที ่กําหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชน 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

๑.มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้ 

๒. มีการให้บริการภายในระยะเวลาที กําหนด 

๓. มีการให้บริการเรียงตามลําดับก่อน-หลัง 

การมีหน่วยงานได้มีการกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการจัดทํากิจกรรม
การเสริมสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเป็นการกําหนดรูปแบบและเกณฑ์
มาตรฐานในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที กระทําความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของ
หน่วยงาน รวมทัง้การสนับสนุนและให้ รางวัลแก่บุคลากรที มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที  ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมวิธีการประเมิน พิจารณาจาก
การกําหนดและดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน
และพิจารณาจากขัน้ตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เพ่ือให้ มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขิงบุคลากรภายในหน่วยงานและเพ่ือการพัฒนาระบบ การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการกําหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี วัดที สะท้อนให้ เห็นประสิทธิภาพ /ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมทั้งมีการ
กําหนดวิธีการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ตัวชี วัดที กําหนดไว้และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ตัวชี วัด และวิธีการ
ประเมินบุคลากร / สาธารณชนได้รับทราบ 

การจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 



๑.มีการจัดทําแผนงาน กิจกรรม / โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน เช่น การจัดเวทีประชาคม / สาธารณะ 

๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที มาจากภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน 

กําหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นทีที รับทราบ
โดยทั่วไป วิธีการประเมิน พิจารณาจากการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี ของหน่วยงาน 

๑.พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการจัดทํารายงานผล
การประเมินการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการตาม
แผนการปฏิบัติการประจําปี 

๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานที ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบ / ข้อมูลที่ ต้องการ 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 

การควบคุม หมายถึง กระบวนการที กระทําให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ดําเนินการไปตามแผนที กําหนดไว้ 
หรือถ้าจะให้ความหมายที่ ชี ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป
ตามแผนที กําหนดไว้ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่
เป็นไปตามทิศทาง กรอบ หรือข้อกําหนดที่  วางไว้ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องดําเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไข
ปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที กําหนดไว้ 

การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที ถูกควบคุมออกเป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 

๑.การควบคุมผลการปฏิบัติงาน เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพ่ือจัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณ
ตามที กําหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ และควบคุมให้ผลผลิตที ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที 
กําหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ การควบคุมในข้อนี้  รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุม
ให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ กําหนดไว้ 

๒. การควบคุมบุคลากร เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ที ่ปฏิบัติงานโครงการ โดย
ควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีทีกําหนดไว้และให้เป็นไปตามกําหนดโครงการควบคุมและบํารุงขวัญพนักงาน ความ
ประพฤตคิวามสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย 

๓. การควบคุมด้านการเงิน ได้ แก่ การควบคุมการใช้ จ่าย การควบคุมทางด้านงบประมาณตลอดจนการ
ควบคมุทางด้านบัญชีต่าง ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ําสุด และมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 



๔. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ การควบคุมการใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ อาคารและที ดิน ตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยนําเข้าของโครงการเพ่ือให้เกิดการประหยัดในการใช้
ทรัพยากรดังกล่าว 

๕. การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน ได้แก่ การควบคุมกํากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการที กําหนดไว้ สําหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีมองเห็นและ
เข้าใจง่าย 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

ความสําคัญความจําเป็น และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จากประเด็น
ต่อไปนี้  

๑.เพ่ือให้แผนบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้ นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ สําคัญที่ 
สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้ เพราะวัตถุประสงค์และเป้ าหมายถือเป็นหัวใจสําคัญของโครงการ 
หากไม่มีการยึดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะทําโครงการนี้ไปทําไมเมื่อเป็นเช่นนี้ การ
ติดตามและการควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือ
เป็นกิจกรรมที สําคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 

๒. ช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช้จ่าของโครงการโดยการเสนอแนะ
เทคนิควิธีการปฏิบัติที มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก ทําให้สามารถ
นําทรัพยากรท ีลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆได้ 

๓. ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจัดผิดเพ่ือ
ลงโทษ แต่เป็นการแนะนําช่วยเหลือโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของโครงการเป็นสําคัญเพราะฉะนั้น ผู้นิเทศงานและผู้
ควบคุมงานที ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้  สึกกระตือรือร้นเพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วย
แนะนํา ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกําลังใจที จะปฏิบัติงานต่อสู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

๔. ช่วยป้องกันความเสียหายรุนแรงที อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพออาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้ และหากพบความเสียหายนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที เรียกว่า 
“สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น 

๕. ทําให้พบปัญหาที อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ ในขณะที ทําการติดตามและควบคุมนั้น 
ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามรถจัดหามาตรการในการ
ป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้
เถือ่นโดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น 



 

 

(รวม ๔ ขัน้ตอน ปฏิบัติทันทีที ได้รับแจ้งเหตุ) 

 



 

(รวม ๖ ขัน้ตอน ๑๘๐ นาที หรือ ๓ ชั่วโมง) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 


