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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเป�นมา และความสําคัญของป�ญหา 

สถานการณ�สาธารณภัยโลก 

  องค�การสหประชาชาติ (World Population Prospects : The 2012 Revision, 

UN) คาดว"าในป& พ.ศ.2593 ประชากรโลกจะเพ่ิมข้ึนเป;น 9,600 ล=านคน และ 19,000ล=านคนในป& 

พ.ศ. 2643 จากป@จจุบันท่ีมีประชากรอยู"ประมาณ 7,200 ล=านคน ซ่ึงจะทําให=ความต=องการสิ่งจําเป;น

ข้ันพ้ืนฐานต"อการดํารงชีวิตในโลกยุคป@จจุบันมีสูงมากข้ึน กอปรกับการพัฒนา ด=านวิทยาศาสตรTและ

เทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค=า และการลงทุน      จึงต=องมีการแข"งขันและ

การขยายตัวตามเพ่ือตอบสนองความต=องการของประชาชน ซ่ึงผลท่ีจะตามมาคือทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีมีอยู"ถูกใช=อย"างรวดเร็วและฟุ[มเฟ\อย การพัฒนาด=านต"างๆ ท่ีไม"คํานึงความยั่งยืนของทรัพยากรและ

สิ่งแวดล=อม ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ\`นตัวของทรัพยากรลดลง จึงเป;นเหตุให=ระบบนิเวศถูก

ทําลายอย"างต"อเนื่อง 

  คณะกรรมการระหว'างรัฐบาลว'าด*วยการเปล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC 2014) คาดการณTว"า อุณหภูมิโลก   จะ

เพ่ิมข้ึน 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส ในช"วงป& พ.ศ. 2544 – 2643 เนื่องจากการปล"อยกfาซเรือนกระจก

สะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินกว"าท่ีเคยเกิดข้ึนทําให=เกิด “ภาวะโลกร=อน” (Global Warming) ซ่ึงมี

ผลกระทบให=สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงและส"งผลต"อฤดูกาลต"างๆ เช"น ช"วงฤดูร=อนท่ี

ยาวนานข้ึน ฤดูหนาวท่ีสั้นลง ภาวะแห=งแล=งในช"วงฤดูแล=งท่ีทวีความรุนแรง ฝนตกชุกเพ่ิมข้ึนในช"วงฤดู

ฝน เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศเลวร=ายบ"อยครั้ง และระดับ   ของน้ําทะเลท่ีมี

แนวโน=มสูงข้ึน ซ่ึงส"งผลกระทบในวงกว=าง ท้ังด=านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล=อม 

สร=างความเสียหายต"อประเทศต"างๆ เป;นมูลค"าหลายพันล=านบาท จึงเป;นป@จจัยเสี่ยงสําคัญต"อการ

พัฒนาของประเทศ 

  ศู นย� วิ จั ยกา ร ระบาด วิทยาของภั ย พิ บัติ  (Centre For Research on the 

Epidemiology of Disasters : CRED) ได=รวบรวมสถิติในรอบ 100 ป& ของทวีปเอเชียท่ีชี้ชัดว"า 
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จํานวนรวมผู=เสียชีวิตจากภัยแล=งสูงท่ีสุด รองลงมาได=แก" อุทกภัย แผ"นดินไหว พายุไซโคลน และสึนามิ 

ตามลําดับ อย"างไรก็ตาม สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนบางครั้งอาจจะไม"ได=คร"าชีวิตมนุษยTเป;นจํานวนมากแต"

สร=างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก"ประเทศนั้นๆ ส"งผลให=ประชาชนเกิดความยากจนและ ไม"สามารถ

กลับคืนสู"ชีวิตปกติได=นานนับสิบป& 

   ข=อมูลสถิติสถานการณTกล"าวคาดการณTว"า แนวโน=มการเกิดสาธารณภัยของโลก จะทวี

ความรุนแรงมีความถ่ีมาก และอาจทําให=เกิดความเสียหายมากข้ึน ดังนั้น ประเทศต"างๆ ท่ัวโลกจึง

ตระหนักและให=ความสําคัญในการดําเนินการลดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 

การดําเนินงานด*านการป/องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทย 

1.สถานการณ�สาธารณภัยประเทศไทย 

  1.1 สถิติสาธารณภัย 

  สถานการณTสาธารณภัยของประเทศไทยท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและสร=างความสูญเสียต"อ

ชีวิตและทรัพยTสินของประเทศ มีดังนี้ 

  (1) อุทกภัย (Flood) 

                     อุทกภัย เป;นสาธารณภัยท่ีเกิดจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมเป;นเวลานาน  ทําให=

เกิดน้ําป[าไหลหลาก น้ําท"วมฉับพลัน น้ําท"วมขัง และน้ําล=นตลิ่ง ประชาชนได=รับความเดือดร=อน       

สิ่งสาธารณประโยชนTและทรัพยTสินของประชาชนได=รับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ได=แก" มรสุม

ตะวันตกเฉียงใต=ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในช"วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมอ"าวไทยและภาคใต=ในช"วงตุลาคมถึงธันวาคม ร"องมรสุมท่ีพัดผ"าน

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง รวมถึงหย"อมความกดอากาศตํ่า และพายุหมุนเขต

ร=อน (ดีเปรสชั่น โซนร=อน และไต=ฝุ[น) นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีไม"ได=เกิดข้ึนจากธรรมชาติ เช"น อ"าง

เก็บน้ํา เข่ือนแตก เป;นต=น ในระยะหลังป@ญหาอุทกภัยเริ่มมีความรุนแรงข้ึน มีมูลค"าความเสียหายสูง

มากข้ึน อุทกภัยท่ีมีความสูญเสียมากท่ีสุดคือ มหาอุทกภัย ป& พ.ศ. 2554 ในพ้ืนท่ี 64 จังหวัด และ

กรุงเทพมหานคร มีผู=เดือดร=อน 5,247,125 ครัวเรือน จํานวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวม

มูลค"าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล=านล=านบาท 

 (2) ภัยแล*ง (Drought) 

 ภัยแล=ง เกิดข้ึนเนื่องจากน้ํา น้ําฝน น้ําใต=ดิน หรือน้ําในแหล"งน้ําธรรมชาติ หรือ  อ"าง
เก็บน้ํา มีน=อยกว"าปกติในช"วงเวลาหนึ่ง โดยมีปริมาณน=อยกว"าท่ีพืช คน หรือสัตวTต=องการ ซ่ึงเป;น
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สภาวะการขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภค รวมถึง น้ําเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ี
หนึ่งเป;นเวลานานจนก"อให=เกิดความเสียหาย และส"งผลกระทบอย"างกว=างต"อชุมชน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป;นสาเหตุให=ฤดูฝนสั้นข้ึน ซ่ึง
หมายถึงว"าฤดูแล=งจะยาวนานข้ึน พ้ืนท่ีตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝนตกน=อยลง ทําให=ปริมาณ
น้ําในเข่ือนและอ"างเก็บน้ําท่ัวประเทศมีปริมาณไม"เพียงพอเพ่ืออุปโภค และเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน นอกจากนี้ความเจริญของชุมชน การขยายตัว  ทางเศรษฐกิจ เช"น 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจํานวนประชากรท่ีได=มีการขยายตัวเพ่ิมพร=อมกัน ทําให=มี
ความต=องการใช=น้ําในกิจกรรมต"างๆ ของทุกภาคส"วนมากข้ึน จึงเป;นป@จจัยหนึ่งท่ีทําให=เกิดป@ญหาการ
ขาดแคลนน้ําตามมา โดยมีมูลค"าความเสียหายท่ีผ"านมา 

 (3) ภัยจากดดินโคลนถล'ม (Landslide) 
 ภัยจากดินโคลนถล"ม มักเกิดข้ึนพร=อมกันหรือเกิดตามมาหลังจากเกิดน้ําป[าไหลหลาก
อันเนื่องมาจากพายุฝนท่ีทําให=เกิดฝนตกหนักอย"างต"อเนื่องรุนแรง ส"งผลให=มวลดินและหินไม"สามารถ
รองรับการอุ=มน้ําได= จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโน=มถ"วงของโลก ป@จจุบันป@ญหาดินโคลน
ถล"มเกิดบ"อยมากข้ึนและมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษยT เช"น การ
ตัดไม=ทําลายป[า การทําการเกษตรในพ้ืนท่ีลาดชัน การทําลายหน=าดิน เป;นต=น โดยมีผลกระทบ  

    (4) แผ'นดินไหว และสึนามิ (Earthquake and Tsunami) 
 แผ"นดินไหว เป;นภัยธรรมชาติท่ีก"อให=เกิดความเสียหายอย"างรุนแรงและส"งผลกระทบ
ได=กว=างไกล โดยมีสาเหตุเกิดจากการสั่นสะเทือนอย"างรุนแรงของพ้ืนดินในช"วงเวลาหนึ่ง เกิดข้ึนจาก
แรงเสียดทานระหว"างชั้นหินและชั้นดินภายใต=ผิวโลกตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก  ท่ีมีพลังและ
ยังเคลื่อนตัวอยู"ท้ังภายในและภายนอกประเทศไทย ในช"วงหลายป&ท่ีผ"านมาบริเวณภาคเหนือและภาค
ตะวันตกของประเทศท่ีอยู"ในแนวรอยเลื่อนได=รับผลกระทบจากแผ"นดินไหวบ"อยครั้งข้ึน ซ่ึงสร=างความ
เสียหายให=แก"อาคารบ=านเรือน และทรัพยTสินของประชาชน ดังเช"น กรณีจังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี 5 
พฤษภาคม 2557 ความรุนแรงขนาด 6.3 รวมท้ังเกิดแผ"นดินไหวตาม (aftershock) อีกนับพันครั้ง 
นอกจากนี้ แผ"นดินไหวขนาดใหญ"ในมหาสมุทรยังอาจทําให=เกิดสึนามิ ท่ีเคลื่อนตัวด=วยความเร็วสูงมาก 
มีพลังรุนแรง สามารถเคลื่อนท่ีไปได=เป;นระยะทางไกลๆ เม่ือเคลื่อนท่ีเข=าสู"บริเวณชายฝ@งทะเลจะทําให=
เกิดเป;นคลื่นขนาดใหญ" ท่ีเรียกกันว"า “สึนามิ” (Tsunami) ก"อให=เกิดความเสียหายอย"างใหญ"หลวงต"อ
ชีวิตและทรัพยTสินของผู=คนท่ีอาศัยอยู"ตามบริเวณชายฝ@wง ดังท่ีเกิดข้ึนบริเวณภาคใต=ฝ@wงทะเลอันดามันใน
ป& พ.ศ.2547 ซ่ึงทําให=มีผู=เสียชีวิตถึง 5,395 ราย 
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 (5) วาตภัย (Storm) 
 วาตภัย เป;นสาธารณภัยท่ีมีสาเหตุจากพายุลมแรง จนทําให=เกิดความเสียหาย    แก"
อาคารบ=านเรือน ต=นไม= และสิ่งก"อสร=าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเกตุจากปรากฏการณTทาง
ธรรมชาติ คือ พายุฝนฟzาคะนอง พายุฤดูร=อน และพายุหมุนเขตร=อน (ดีเปรสชั่น โซนร=อน ไต=ฝุ[น) 
โดยเฉพาะพายุหมุนเขตร=อนจะส"งผลกระทบต"อพ้ืนท่ีเป;นบริเวณกว=างนับร=อยตารางกิโลเมตร (บริเวณ
ท่ีศูนยTกลางของพายุเคลื่อนท่ีผ"านจะได=รับผลกระทบมากท่ีสุด) เม่ือพายุมีกําลังแรงในชั้นดีเปรสชั่นจะ
ทําให=เกิดฝนตกหนักและมักมีอุทกภัยตามมาหากพายุมีกําลังแรงข้ึนเป;นพายุโซนร=อนหรือพายุไต=ฝุ[นจะ
ก"อให=เกิดภัยหลายอย"างพร=อมกันท้ังวาตภัย อุทกภัย และคลื่นพายุชายฝ@wงทะเล (Strom Surge) ซ่ึง
เป;นอันตรายและอาจก"อให=เกิดความเสียหายอย"างร=ายแรง ทําให=มีผู=เสียชีวิตเป;นจํานวนมากได= 

                     (6) อัคคีภัย (Fire) 
 อัคคีภัย เป;นสาธารณภัยประเภทหนึ่งท่ีเกิดจากไฟ ไฟเป;นพลังงานอย"างหนึ่งท่ีให=
ความร=อน โดยความร=อนของไฟท่ีขาดการควบคุม ดูแล จะทําให=เกิดการติดต"อลุกลามไปตามบริเวณท่ี
มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม=ต"อเนื่อง หากปล"อยเวลาของการลุกไหม=นานเกินไป จะทําให=เกิดการลุกลาม
มากยิ่งข้ึน สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึน ถ=าการลุกไหม=มีเชื้อเพลิงหนุนหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับ
ออกมามาก ความร=อนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน สิ่งท่ีทําให=เกิดอัคคีภัยได=ง"าย ได=แก" เชื้อเพลิง สารเคมี หรือ
วัตถุใดๆ ท่ีมีสถานะเป;นของแข็งของเหลว หรือกfาซท่ีอยู"ในภาวะพร=อมจะเกิดการสันดาปจากการจุด
ติดใดๆ หรือ จากการสันดาปเอง โดยมีความสูญเสียจํานวนมาก 

 (7) ภัยจากไฟป?าและหมอกควัน (Forest Fire & Smoke) 
 ไฟป[า คือไฟท่ีเกิดข้ึนแล=วลุกลามไปได=โดยอิสระปราศจากการควบคุม เผาผลาญ
เชื้อเพลิงธรรมชาติในป[า ป@จจุบันระดับของการเกิดไฟป[าในประเทศไทยมีความรุนแรงมาก จน
กลายเป;นป@จจัยท่ีรบกวนความสมดุลของระบบนิเวศอย"างรุนแรง ส"งผลกระทบต"อพืช ดิน น้ํา สัตวT 
และสิ่งมีชีวิตต"างๆ รวมท้ังชีวิตและทรัพยTสินของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และการ
ท"องเท่ียวในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย นอกจากนี้ไฟป[ายังก"อให=เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันจน
กลายเป;นป@ญหาใหญ"ท่ีส"งผลกระทบต"อสุขภาพอนามัย และการดํารงชีวิตของประชาชนเป;นวงกว=าง 
ตัวอย"างกรณีสนามบินจังหวัดแม"ฮ"องสอนต=องยกเลิกเท่ียวบินเป;นจํานวนมาก เนื่องจากหมอกควันทํา
ให=ทัศนวิสัยไม"ดี เป;นอันตรายต"อการข้ึนลงของเครื่องบิน 

 (8) ภัยจากการคมนาคม 
 การพัฒนาทางด=านเศรษฐกิจและสังคมอย"างต"อเนื่องของประเทศซ่ึงส"งผลให=เกิดภัย
จากการคมนาคมมากข้ึน และเป;นสาเหตุของการเสียชีวิตท่ีสําคัญในลําดับต=นๆ ของประชากร   ของ
ประเทศ รวมท้ังความสูญเสียด=านอ่ืน ๆ เช"น ความเสียหายต"อครอบครัวและสังคม การสูญเสียค"า
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รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติ ฯลฯ ซ่ึงร=อยละ 90 ของภัย   จากการ
คมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนนโดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงในการใช=รถใช=ถนน การทําผิดกฎ
จราจร และการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลTแล=วขับข่ี การไม"สวมหมวกนิรภัย อีกท้ังยานพาหนะ สภาพ
ถนน และสิ่งแวดล=อมท่ีไม"ปลอดภัย จากข=อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในแต"ละป&มีผู=เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 คน หรือคิดเป;น 21.96 คนต"อประชากรหนึ่งแสนคน หรือเฉลี่ย
เดือนละประมาณ 1,166 คน โดยมีความสูญเสียชีวิตและทรัพยTสิน 

 (9) โรคระบาด (Infectious disease) 
 โรคระบาด เป;นโรคท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาเดียวกันในชุมชนหรือในแหล"งหนึ่งแหล"งใด
ในอันตราสูงกว"าสถานการณTปกติท่ีควรเป;น โดยการติดเชื้อนั้นลุกลามแพร"กระจายจากแหล"งท่ีอยู"
ใกล=เคียงจุดเริ่มต=นของโรค และสามารถแพร"กระจายลุกลามไปยังชุมชนอ่ืนๆ ท่ีอยู"ไกลออกไป ในช"วง
หลายทศวรรษท่ีผ"านมาได=เกิดโรคระบาดอย"างต"อเนื่องท้ังโรคติดต"ออุบัติใหม"ท่ีเกิดจากเชื้อชนิดใหม"ท่ี
เพ่ิงค=นพบการระบาดในมนุษยTหรือโรคติดเชื้อท่ีพบในพ้ืนท่ีใหม" เช"น โรคเอดสT  โรคไข=หวัดนก โรคติด
เชื้อไวรัสอีโบลา เป;นต=น สําหรับโรคติดต"ออุบัติซํ้าซ่ึงเป;นโรคติดเชื้อท่ีเคย    แพร"ระบาดในอดีตท่ีสงบ
ไปแล=วแต"กลับระบาดข้ึนใหม" เช"น โรคไข=ปวดข=อยุงลาย กาฬโรค เป;นต=น ท้ังนี้โรคติดต"ออุบัติใหม"หรือ
โรคติดต"ออุบัติซํ้าจะเกิดข้ึนอยู"เป;นระยะๆ ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงท่ีเกิด   การแพร"กระจายเชื้อมาจาก
ประเทศเพ่ือนบ=านอีกด=วย 

  จากสถานการณTต"างๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย"างรวดเร็วในป@จจุบันทําให=
เห็นชัดว"า แนวโน=มสถานการณTสาธารณภัยจะมีความรุนแรงมากข้ึน และถือเป;นภัยร=ายแรงท่ีจะ
คุกคามต"อชีวิตและทรัพยTสินของประชาชนและของประเทศได= นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณTสาธารณภัยยังส"งผลกระทบต"อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตอีกด=วย 

วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือสร=างวัฒนธรรมความปลอดภัยด=วยการเสริมสร=างความรู=และทักษะ  ด=านการ
ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย แก"นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 2. เพ่ือเสริมสร=างความปลอดภัยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง 
ลําพูน และสถานศึกษาตามหลักการปzองกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 3. เพ่ือสนับสนุนการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนรอบสถานศึกษา 

ขอบเขตการดําเนินงานป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1. ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 ลําปาง ลําพูน 
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 2. ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลําปาง ลําพูน  จํานวน  45  โรงเรียน และชุมชนรอบๆสถานศึกษา 

ประโยชน�ท่ีคาดว'าจะได*รับ 
 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ลําปาง ลําพูน และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีกากรศึกษามัธยมศึกษาดลําปาง ลําพูน 
มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย 
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บทที่ 2 

กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข*อง 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มุ"งให=สังคม

มีภูมิคุ=มกันเพ่ือเตรียมพร=อมรองรับกับสาธารณภัย โดยการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและ

ปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ พร=อมท้ังเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข=องกับกรอบความ

ตกลงและพันธกรณีระหว"างประเทศนอกจากนี้ นโยบายความม่ันคงแห"งชาติ ได=กําหนดให=มี

ยุทธศาสตรTการเตรียมพร=อมแห"งชาติ (พ.ศ. 2557 - 2561) เป;นกรอบทิศทางการดําเนินงานของ

หน"วยงานและภาคส"วนท่ีเก่ียวข=องโดยมุ"งเน=นให=คนในชาติมีภูมิคุ=มกันมีส"วนร"วม และผนึกกําลังทุกภาค

ส"วนภายใต=การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Management) ท้ังนี้ การดําเนินงาน

จะเชื่อมโยงกับแผนการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติภายใต=พระราชบัญญัติปzองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม ดังนั้น จึงเป;นท่ี

ประจักษTว"า นโยบายระดับประเทศได=ให=ความสําคัญอย"างยิ่งต"อการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพได=สอดคล=องกับนโยบายระดับโลกภายใต=บริบท “การจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย” (Disaster Risk Management) ซ่ึงเป;นการนําแนวคิดเรื่องความเสี่ยงมาเป;นป@จจัย

หลักในการจัดการสาธารณภัยจากเชิงรุกไปสู"การจัดการ อย"างยั่งยืน ซ่ึงประกอบด=วย การลดความ

เสี่ ยงจากสาธารณภัย (Disaster RiskReduction)  การจัดการในภาวะฉุกเ ฉิน (Emergency 

Management) และการฟ\`นฟูให=มีสภาพท่ีดีกว"าและปลอดภัยกว"าเดิม (Build Back Better and 

Safer)  

  พระราชบัญญัติปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป;นกฎหมายหลัก  ของ

ประเทศ เพ่ือให=หน"วยงานทุกภาคส"วนใช=เป;นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยร"วมกัน

ได=อย"างเป;นระบบโดยมาตรา 44 กําหนดว"า หากข=อเท็จจริงเก่ียวกับสาธารณภัยหรือการปzองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยท่ีกําหนดไว=ในแผนต"างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล"าว

ได=ใช=มาครบห=าป&แล=ว ให=เป;นหน=าท่ีของผู=ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดทําแผน ปรับปรุง หรือทบทวนแผนท่ี

อยู"ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็วกรอปกับมาตรา 11 (1) กําหนดให=กรมปzองกันและบรรเทาสา
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ธารณภัยจัดทําแผนการ ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติ เสนอคณะกรรมการปzองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติ (กปภ.ช.) เพ่ือขออนุมัติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนต"อไป การจัดทําแผนการ

ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติ พ.ศ. 2558 ได=ผ"านการมี ส"วนร"วมจากทุกภาคส"วน ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยได=เสนอแผนฯ  

ต"อคณะกรรมการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติ ให=ความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธT 

2558 และได=เสนอแผนฯ ต"อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได=มีมติเม่ือวันท่ี 31 

มีนาคม 2558 อนุมัติแผนการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติ พ.ศ. 2558 พร=อมมอบหมาย

ให=หน"วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคส"วนอ่ืนๆ ปฏิบัติการให=เป;นไปตามแผน และกําหนดให=

หน"วยงานแต"ละระดับจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตรTและบรรจุแผนงาน/โครงการ ท่ีเก่ียวข=อง

กับการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยไว=ในแผนปฏิบัติราชการประจําป& ตลอดจนให=สํานักงาน

งบประมาณ หน"วยงานท่ีเก่ียวข=อง และองคTกรปกครองส"วนท=องถ่ิน ให=ความสําคัญในการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการปzองกัน ลดผลกระทบ เตรียมความพร=อมและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง

การฟ\`นฟูอย"างยั่งยืน 

นโยบายการป/องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห'งชาติ 

    คณะกรรมการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติได=กําหนดกรอบนโยบายการ
ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติไว= 4 ด=าน ดังนี้ 
  2.1 การพัฒนาและส"งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด=วยการปzองกัน   การ

ลดผลกระทบและการเตรียมความพร=อมให=มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร=างความเข=มแข็งให=เป;น

ชุมชนปลอดภัย และการส"งเสริมให=ท=องถ่ินและชุมชนมีส"วนร"วมในการพัฒนาการจัดการ เพ่ือให=เกิด

การรับรู=และปรับตัวต"อผลกระทบจากสาธารณภัยนําไปสู"การจัดการอย"างยั่งยืน 

  2.2 การบูรณาการความร"วมมือกับทุกภาคส"วน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการ    สา

ธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให=เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร=อมท้ังการบรรเทาทุกขTและช"วยเหลือ

สงเคราะหTผู=ประสบภัยได=อย"างรวดเร็ว ท่ัวถึง และทันเหตุการณT 

  2.3 การพัฒนาระบบการฟ\`นฟูให=สามารถสนองตอบต"อความต=องการของ

ผู=ประสบภัยได=อย"างท่ัวถึงและเป;นธรรม พ้ืนท่ีประสบภัยได=รับการซ"อมสร=างและฟ\`นสภาพให=กลับคืนสู"

สภาพเดิมโดยเร็วหรือดีกว"าและปลอดภัยกว"าเดิม 
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  2.4 การพัฒนาและส"งเสริมมาตรฐานความร"วมมือระหว"างประเทศในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัยร"วมกับหน"วยงานเครือข"ายท้ังภายในประเทศและต"างประเทศให=มี

ประสิทธิภาพ 

กฎหมายในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยท่ีสําคัญ 

 

สาธารณภัย 
กฎหมายหลักในการ
จัดการความเส่ียง
จากสาธารณภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
คําส่ัง ท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจาก  

สาธารณภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ประกาศ/คําส่ังอ่ืนๆ    
ท่ีนํามาปรับใช*กับทุก   

สาธารณภัย 
(1) 
แผ'นดินไหว, 
อาคารถล'ม 

พระราชบัญญัติ
ปzองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 
2550 และ 
อนุบัญญัติท่ีเก่ียวข=อง 

(1.1) พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
(1.2) กฎกระทรวงกําหนด
ห ลั ก เ ก ณ ฑT ก า ร อ นุ ญ า ต
ดัดแปลงอาคาร เ พ่ือ เสริ ม
ค ว าม ม่ั นค งแ ข็ ง แ ร ง ข อ ง
อาคารให=สามารถด=านแรงสัน
สะเทือนจากแผ"นดินไหว พ.ศ. 
2555 
(1.3) กฎกระทรวงกําหนดการ
รับน้ํ าหนัก ความต=านทาน 
ความคงทน ของอาคารและ
พ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการ
ต=านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ"นดินไหว พ.ศ. 2550 

ฯลฯ 

 

(2) อุทกภัย พระราชบัญญัติ
ปzองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 
2550 และ 
อนุบัญญัติท่ีเก่ียวข=อง 

(2.1)พระราชบัญญัติ การ
ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
(2.2) พระราชบัญญัติ การ
เดินเรือในน"านน้ําไทย พ.ศ. 
2456 
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(2.3) พระราชกําหนด การให=
ความช"วยเหลือ ทางการเงิน
แก"ผู=ท่ีได=รับความเสียหายจาก
อุทกภัย พ.ศ. 2555 
(2.4) คําสั่งคณะรักษาความ
สงบแห"งชาติ ท่ี  85/2557 
เรื่องแต"ง ต้ังคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและการ 

 

สาธารณภัย กฎหมายหลักใน
การจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณ

ภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
คําส่ัง ท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจากสา

ธารณภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ประกาศ/คําส่ังอ่ืนๆ     
ท่ีนํามาปรับใช*กับทุก  

สาธารณภัย 
  บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

(2.5) ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว"าด=วยการ
บริหารระบบเตือนภัยพิบัติ
แห"งชาติ พ.ศ. 2552 
(2.6) ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว"าด=วยการ
บริหารทรัพยากรน้ําแห"งชาติ 
พ.ศ. 2550ฯลฯ 

 

(3) อัคคีภัย พระราชบัญญัติ
ปzองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 
2550 และ 
อนุบัญญัติท่ี
เก่ียวข=อง 

(3.1) พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
(3.2) พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล=อมในการทํางาน 
พ.ศ. 2554 
(3 .3 )  กฎกระทรวง กําหนด
ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ร ะ บ บ ค ว า ม
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ปลอดภัยของอาคารท่ีใช= เ พ่ือ
ประกอบ กิจการ เป; นส ถาน
บริการ พ.ศ. 2555 
(3.4) กฎกระทรวงว"าด=วยการ
อ นุ ญ า ต ใ ห= ใ ช= อ า ค า ร เ พ่ื อ
ประกอบกิจการ โรงมหรสพ
ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ร ะ บ บ ค ว า ม
ปลอดภัยของโรงมหรสพ และ
อัตราค"าธรรมเนียมสําหรับการ 

 

สาธารณภัย 

กฎหมายหลักใน
การจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณ

ภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
คําส่ัง ท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจากสา

ธารณภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ประกาศ/คําส่ังอ่ืนๆ     
ท่ีนํามาปรับใช*กับทุก  

สาธารณภัย 
(3) อัคคีภัย พระราชบัญญัติ

ปzองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 
2550 และ 
อนุบัญญัติท่ี
เก่ียวข=อง 

อ นุ ญ า ต ใ ห= ใ ช= อ า ค า ร  เ พ่ื อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ 
พ.ศ. 2550 
(3.5) กฎกระทรวงกําหนดชนิด
หรือประเภทของอาคารท่ี
เจ=าของอาคารหรือผู=ครอบครอง
อาคารหรือผู=ดําเนินการต=องทํา
การประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต"อชีวิต ร"างกาย และ
ทรัพยTสินของบุคคลภายนอก 
พ.ศ. 2548 
( 3 . 6 )  ป ร ะ ก า ศ ก ร ม ธุ ร กิ จ
พลังงานเรื่อง หลักเกณฑTและ
วิ ธี ก า ร ใ น ก า ร จั ด ใ ห= มี ก า ร
ประกันภัยความเสียหายแก"ผู=
ได=รับความเสียหายจากภัยอัน
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เกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2549 

ฯลฯ 
(4) ภัยจาก
สารเคมี/วัตถุ
อันตราย 

พระราชบัญญัติ
ปzองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 
2550 และ 
อนุบัญญัติท่ี
เก่ียวข=อง 

(4.1) พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 
(4.2) พระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 
- กฎกระทรวงกําหนด 
หลักเกณฑTและวิธีการจัดการ
กากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 

 

 

สาธารณภัย กฎหมายหลักใน
การจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณ

ภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
คําส่ัง ท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจาก    

สาธารณภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ประกาศ/คําส่ังอ่ืนๆ    
ท่ีนํามาปรับใช*กับทุก  

สาธารณภัย 
(4) ภัยจาก
สารเคมี/วัตถุ
อันตราย 
 
 
 
 
(5) สาธารณ
ภัยทางน้ํา
และทางทะเล 
เช'น มลพิษ
ทางน้ํา
เนื่องจาก
น้ํามัน ,การ
กู*ภัยทางทะเล 

พระราชบัญญัติ
ปzองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 
2550 และ 
อนุบัญญัติท่ี
เก่ียวข=อง 

(4.3) พระราชบัญญัติอาวุธป\น
เครื่องกระสุนป\น วัตถุระเบิด 
ดอกไม=เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ
ป\น พ.ศ. 2490ฯลฯ 
 
 
 
(5.1) พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน"านน้ําไทย พ.ศ. 
2456 
(5.2) พระราชบัญญัติให=อํานาจ
ทหารเรือปราบปรามการ
กระทําความผิดบางอย"างทาง
ทะเล พ.ศ. 2490 และ ท่ีแก=ไข
เพ่ิมเติม 
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(5.3) พระราชบัญญัติว"าด=วย
ความผิดเก่ียวกับสถานท่ีผลิต
ป�โตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 
(5.4) พระราชบัญญัติเพ่ิมเติม
อํานาจตํารวจในการปzองกัน
และปราบปรามการกระทําผิด
ทางน้ํา พ.ศ. 2496 
(5.5) พระราชบัญญัติส"งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล=อม
แห"งชาติ พ.ศ. 2535 
(5.6) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ"นดิน พ.ศ. 
2534 และท่ีแก=ไขเพ่ิมเติม 
 

สาธารณภัย 

กฎหมายหลักใน
การจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณ

ภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
คําส่ัง ท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจาก    

สาธารณภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ประกาศ/คําส่ังอ่ืนๆ 
ท่ีนํามาปรับใช*กับ 
ทุกสาธารณภัย 

  (5.7) ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว"าด=วยการ 
ปzองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา
เนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 2547 
(5.8) ประกาศกรมเจ=าท"า ท่ี 
411/2543 เรื่อง มาตรการ
ความปลอดภัยในการขนส"ง
น้ํามันและเคมีภัณฑT 
(5.9) ประกาศกรมเจ=าท"า ท่ี 
412/2543 เรื่อง แนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษ
ประจําท"าเรือสําหรับขนส"ง
สินค=าอันตราย 
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(5.10) ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว"าด=วยนโยบาย
และการฟ\`นฟูทะเลไทย พ.ศ. 
2539 
(5.11) ระเบียบ
กระทรวงการคลังว"าด=วยการ
จ"ายเงินทดรองราชการเพ่ือการ
ปzองกันและขจัดภาวะมลพิษ
ทางทะเลเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. 
2527 
(5.12) พระราชบัญญัติปzองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2550 และอนุบัญญัติท่ี
เก่ียวข=อง (เฉพาะจังหวัดท่ีมีเขต
พ้ืนท่ีในทะเล)ฯลฯ 

สาธารณภัย 

กฎหมายหลักใน
การจัดการความ
เส่ียงจากสาธารณ

ภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/
คําส่ัง ท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุน
การจัดการความเส่ียงจาก    

สาธารณภัย 

กฎหมาย/ระเบียบ/
ประกาศ/คําส่ังอ่ืนๆ   
ท่ีนํามาปรับใช*กับทุก  

สาธารณภัย 
(6) ภัยจาก 
โรคระบาด 
ในมนุษย� 

พระราชบัญญัติ
ปzองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 
2550 และ 
อนุบัญญัติท่ี
เก่ียวข=อง 

(6.1) พระราชบัญญัติโรคติดต"อ 
พ.ศ. 2523 
(6.2) พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ฯลฯ 

 

(7) ภัยจาก 
โรคระบาด 
สัตว� 

พระราชบัญญัติ
ปzองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 
2550 และ 
อนุบัญญัติท่ี
เก่ียวข=อง 

(7.1) พระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตวT พ.ศ. 2499 
(7.2) พระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตวT พ.ศ. 2525 
(7.3) พระราชบัญญัติโรคพิษ
สุนัขบ=า พ.ศ. 2535 
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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินงาน 

การจัดการสาธารณภัยระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  มีหน=าท่ีเก่ียวกับการปzองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงถูกกําหนดและเป;นไปตามพระราชบัญญัติปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 และแผนการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติ 2558 โดยดําเนินการ ดังนี้ 

  1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน    

 2. ส"งเสริมสถานศึกษาในสังกัดในการช"วยเหลือ/สนับสนุนการปzองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 3. ส"งเสริมให=ความรู=และการสร=างจิตสํานึกแก"นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษารอบสถานศึกษา และประชาชนให=มีส"วนร"วมในการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   4. สํารวจและจัดทําฐานข=อมูลสถานศึกษาเพ่ือใช=เป;นศูนยTพักพิงชั่วคราว 
การจัดการสาธารณภัยระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ในฐานะหน"วยอํานวยการการกํากับการบริหาร
จัดการสาธารณภัยของสถานศึกษา จัดทําแผนบริหารจัดการในฐานะหน"วยอํานวยการสนับสนุน  และ
แผนเผชิญเหตุสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดการฝ�กซ=อมแผนฯ การประสานจัดทําแผน/หลักสูตร/
กิจกรรมนักเรียนเก่ียวกับภัยพิบัติ โดยใช=แนวคิด “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย” ตาม
แผนการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติ พ.ศ. 2558 ท่ีได=กําหนดไว=ประกอบด=วย 
     1) การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได=แก" การปzองกัน การลดผลกระทบ และการ
เตรียมความพร=อม 
     2) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน ได=แก" การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกขT 
        3) การฟ\`นฟู ได=แก" การฟ\`นสภาพ และการซ"อมสร=าง  ซ่ึงหน=าท่ีของสํานักงาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฯ คือ การสนับสนุนให=เกิดการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฯ และในสถานศึกษา โดยส"งเสริมให=สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดทําแผน
ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการฝ�กซ=อมแผนฯ ประสานกับหน"วยงานด=านสาธารณภัย และ
ส"งเสริมจัดทําแผน/หลักสูตร/กิจกรรมนักเรียน เพ่ือให=เกิดความตระหนัก   สร=างความรู=ความเข=าใจ
และแนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดภัยให=บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนโดยรอบสถานศึกษาซ่ึง
สามารถแบ"งเป;น 3 ระยะ คือ 
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   1. ระยะก'อนเกิดภัย: การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย (ได=แก" การปzองกัน การลด
ผลกระทบ และการเตรียมความพร=อม) 
   1) ให=ความรู=และสร=างความตระหนักแก"สถานศึกษา ได=แก" ผู=บริหารสถานศึกษา ครู
และนักเรียน รวมถึงประชาชน และในเรื่องภัยพิบัติ 
   2) ส"งเสริมการจัดการศึกษาเก่ียวกับการปzองกันและเตรียมความพร=อมรับมือภัยพิบัติ
ท้ังจัดทําหลักสูตรการสอน สื่อการสอน กิจกรรมเสริมทักษะ เพ่ือเสริมสร=างความรู=ความเข=าใจและ
ความตระหนักต"อการเรียนรู=ภัยพิบัติ 
   3) เตรียมการปzองกันพ้ืนท่ีเสี่ยงให=สอดคล=องกับระดับความเสี่ยง 
   4) ประสานหน"วยงานด=านสาธารณภัยในการจัดทําระบบเตือนภัยท่ีดี มีความทันสมัย
สามารถเตือนภัยในสถานศึกษาได=ล"วงหน=านานพอและแจ=งเตือนได=ท่ัวถึง รวดเร็วจนถึงระดับครัวเรือน 
   5) จัดทําแผนท่ีและแผนอพยพหนีภัยและเตรียมสถานท่ีปลอดภัยและเส=นทางหนีภัย
ให=มีความพร=อม เป;นป@จจุบัน 
   6) ให=ท=องถ่ิน ชุมชนและประชาชนมีส"วนร"วมในการจัดการภัยพิบัติ ในสถานศึกษา 
เช"น มีส"วนร"วมในการจัดทําแผนการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสร=างเครือข"ายเพ่ือ
ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   7) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทําแผนจัดหาสํานักงานสํารองล"วงหน=ารองรับ
สถานการณTวิกฤติและภาวะฉุกเฉิน เป;นสํานักงานชั่วคราว 
   8) จัดระบบปzองกันและปกปzองระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสํานักงาน  หรือ
สถานศึกษา ด=วยการสําเนาข=อมูลท่ีสําคัญเก็บไว=ในท่ีปลอดภัย 
   9) วางแผนเรื่องบุคลากร เจ=าหน=าท่ีของแต"ละฝ[ายท้ังบุคคลภายในและภายนอก เพ่ือ
เตรียมไปช"วยงานในศูนยTอํานวยการท้ังระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เม่ือเกิดวิกฤติการณT เช"น 
เจ=าหน=าท่ีจัดเก็บ บันทึกข=อมูล เจ=าหน=าท่ีรับโทรศัพทTเรื่องราวร=องทุกขT เจ=าหน=าท่ีฝ[ายการพยาบาลและ
สาธารณสุข เจ=าหน=าท่ีเวรยามและยานพาหนะ เป;นต=น หรือการจัดต้ังคณะกรรมการด=านต"างๆ เพ่ือ
แบ"งหน=าท่ีความรับผิดชอบ 
   10) ประสานงานหน"วยงานท่ีเก่ียวข=องเพ่ือจัดเตรียมความพร=อมระบบสาธารณูปโภค 
อุปกรณTสื่อสารสํารอง ระบบไฟฟzาสํารอง ให=สามารถบริการและอํานวยความสะดวกได=เต็มศักยภาพ 
   11) เตรียมพร=อมด=านระบบการรายงานข=อมูล โดยสํารวจและตรวจสอบเครื่องมือ
อุปกรณT ระบบฐานข=อมูลให=เป;นป@จจุบัน 
   12) จัดทําฐานข=อมูลสถานศึกษา จํานวนบุคลากร ให=เป;นป@จจุบัน 
   13) ให=คําปรึกษา แนะนํา ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษาในสังกัด 
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   14) ปฏิบัติงานร"วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน"วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข=องด=าน
สาธารณภัย 

   2. ขณะเกิดภัย: การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ได=แก" การเผชิญเหตุ และการบรรเทา
ทุกขT) 
    1) พัฒนาศูนยTอํานวยการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให=สามารถเป;นแกนในการสั่งการ
ประสานงานอย"างมีประสิทธิภาพโดยใช=ระบบ ICS (Incident Command System) และมีกฎการ
ปฏิบัติ (Rules of Engagement) ท่ีชัดเจน 
    2) ประเมินระดับความรุนแรงข้ันต=นของสาธารณภัย เพ่ือประโยชนTในการอํานวยการ 
    3) ตรวจสอบข=อมูลและประสานงานหน"วยงานเครือข"ายซ่ึงมีศักยภาพสูง เช"น องคTกร
ปกครองส"วนท=องถ่ิน สาธารณสุข หน"วยงานความม่ันคง และมูลนิธิต"างๆ เข=าช"วยปฏิบัติการค=นหา
ผู=ประสบภัยและการบรรเทาความเดือดร=อน 
    4) ประสานการปฏิบัติ ให=ข=อมูล กับหน"วยงานปฏิบัติด=านการจัดการ 
สาธารณภัย 
    5) ให=คําปรึกษาในด=านต"างๆ ท่ีเก่ียวกับสาธารณภัย 
    6) รายงานสถานการณTด=วยระบบสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
    7) ปฏิบัติงานร"วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน"วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข=องด=าน
สาธารณภัย 

   3. หลังเกิดภัย : การฟLMนฟู (ได=แก" การฟ\`นสภาพ และการซ"อมสร=าง) 
    1) ปรับระบบ กระบวนการให=ความช"วยเหลือและฟ\`นฟูผู=ประสบภัย  
ให=กลับคืนสู"ภาวะปกติให=เกิดความสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึงและไม"ซับซ=อน 
    2) ประสานการช"วยเหลือ จากหน"วยงาน องคTกรต"างๆ และจัดระบบการรายงาน
ข=อมูลการได=รับความช"วยเหลือ เชื่อมโยงเครือข"ายหน"วยงานต=นสังกัดและ ช"องทางประชาสัมพันธTทาง
สื่อต"างๆ ให=มีทิศทางท่ีสอดคล=องกัน 
    3) ประเมินความเสียหาย เพ่ือให=การของบประมาณและขอความช"วยเหลือให=ถูกต=อง
รวดเร็วตรงตามความต=องการ 
    4) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเป;นกรณีศึกษา เพ่ือทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานให=เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   4.1 การจัดทําแผนป/องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
องคTประกอบหลักของแผน 
   1. หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคTของแผนฯ 
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   2. ข=อมูลพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบด=วย 
   - ข=อมูลท่ีตั้ง 
   - แผนภูมิอาคารสถานท่ี 
   - จํานวนสถานศึกษา จํานวนบุคลากรในสังกัด จํานวนนักเรียน 
   3. ความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัย วิเคราะหTความน"าจะเป;นและจัดลําดับของภัย 
ท่ีอาจเกิดในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
   4. การจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัย 
   5. ข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือเตรียมพร=อมรับการเกิดสาธารณภัย 
   6. การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน 
   6.1 แผนงานการสั่งการ การประสาน เพ่ือการบริหารจัดการสาธารณภัย 
   6.2 แผนงานการจัดหาพ้ืนท่ีสํารอง และระบบสาธารณูปโภค 
   6.3 แผนงานการแจ=งข"าวสาร การแจ=งเตือนภัย 
   6.4 แผนงานการอพยพ 
   6.5 แผนงานการค=นหา การกู=ภัย 
   6.6 แผนงานการฟ\`นฟูและการช"วยเหลือบรรเทาความเดือดร=อนของผู=ประสบภัย 
และสถานท่ีประสบภัย 
   6.7 บัญชีรายชื่อ เบอรTโทรผู=ประสานงาน 
   7. การรายงานผล 
   8. การติดตามการดําเนินงานการปzองกันภัยพิบัติในสถานศึกษา 
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ตัวอย'างแผนการป/องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

1.หลักการและเหตุผล 
   การปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป;นภารกิจสําคัญและจําเป;นท่ีจะต=องมีการ
เตรียมการรองรับสถานการณTไว=ตั้งแต"ยามปกติ เพ่ือปzองกันอันตราย หรือลดความเสียหายท่ีจะเกิดกับ
ท้ังชีวิตและทรัพยTสิน จากภัยท่ีไม"ว"าจะเกิดจากธรรมชาติ เช"น อุทกภัย วาตภัย แผ"นดินไหว ฯ หรือมี
ผู=ทําให=เกิดข้ึน เช"น การเกิดอัคคีภัย จากการใช=ไฟฟzา การลอบวางเพลิง การลอบวางระเบิด ล=วนเป;น
ภัยท่ีก"อให=เกิดอันตรายและความเสียหายต"อชีวิตและทรัพยTสินโดยส"วนรวม ท่ีจะต=องดําเนินการหาวิธี
ปzองกันและระงับเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยเร็ว พร=อมท้ังให=ความช"วยเหลือตลอดจนการรักษาความสงบ
เรียบร=อยเพ่ือให=สถานการณTเข=าสู"ภาวะปกติโดยเร็ว 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................... ได=มีการเตรียมพร=อมสําหรับการเกิดเหตุ   
สาธารณภัยในหน"วยงาน ในสถานศึกษา ซ่ึงในส"วนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ควรได=มีการจัดเตรียมและหาวิธีปzองกันหรือบรรเทา เพ่ือลดความเสียหาย และเตรียมการด=านการ
แก=ไขป@ญหาอุปสรรค และการฟ\`นฟู บูรณะไว=ล"วงหน=า ให=สอดคล=องกับพระราชบัญญัติปzองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห"งชาติ พ.ศ. 2558 
และเป;นไปตามเจตนารมณTของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการปzองกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติต"างๆ 
   ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................  จึงจัดทําแผนเตรียมการปzองกันภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดข้ึน 

2.วัตถุประสงค� 
   2.1 เพ่ือให=เป;นแนวทางให=สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
เตรียมความพร=อมรับมือสาธารณภัย การแจ=งเตือนภัย และการดําเนินการช"วยเหลือกรณีเกิดสาธารณ
ภัยได=อย"างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 เพ่ือส"งเสริมให=สถานศึกษาทุกแห"งในสังกัด มีการวางแผนการจัดทําแผนปฏิบัติ
การในการจัดการศึกษา เพ่ือลดความเสี่ยงและมีแผนปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพร=อม
รับมือภัยพิบัติร"วมกัน 
    2.3 เพ่ือส"งเสริมให=มีการพัฒนา จัดทําหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู= สื่ออุปกรณT 
ต"าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนด=านภัยพิบัติในสถานศึกษา 
   2.4 เพ่ือส"งเสริมการมีส"วนร"วมและการสร=างเครือข"าย ระหว"างสถานศึกษา และ
ชุมชน เพ่ือปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู=โดยใช=ชุมชนเป;นฐาน 
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3.ข*อมูลพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   3.1 ข=อมูลท่ัวไปของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   1) ท่ีตั้ง 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................. ต้ังอยู" ณ เลขท่ี ........  ตําบล........ อําเภอ
......... จังหวัด........ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี ............. อําเภอ.........   
ได=แก"................................................ 
  2) จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  จํานวนบุคลาการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......... รวมท้ังสิ้น  .......... คน 
แบ"งตามกลุ"มงานได=  ดังนี้ 
 

หน"วยงาน ประเภท จํานวนบุคลากร 
ข=าราชการ พนักงาน

ราชการ 
ลูกจ=าง ชาย หญิง รวม 

ผู=บริหาร       
กลุ"มอํานวยการ       
กลุ"มบริหารการเงิน       
กลุ"มนิเทศติดตาม       
กลุ"มบริหารงานบุคคล       
กลุ"มนโยบายและแผน       
กลุ"มส"งเสริมการจัดการศึกษา       
กลุ"มพัฒนาครูและบุคลากร       
กลุ"มกฎหมายและคดี       
หน"วยตรวจสอบภายใน       
กลุ"ม DLIT       
รวม       

   3) ข=อมูลสถานท่ีต"างๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา............................ 
  1...................................................... 
  2....................................................... 
  3…………………………………………….. 
  4…………………………………………….. 
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แผนภูมิแสดงอาคารสถานท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  3.2 ข=อมูลสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………………… 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………… เป;นหน"วยงานภายใต=การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ตามมาตร 38 แห"งพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก=ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีภารกิจหลักในการประสาน ส"งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 ระดับ คือระดับก"อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต=น ให=กับประชากรวัยเรียนอายุ  12 -18 ป&  ในพ้ืนท่ี …… อําเภอ ได=แก" 
โดยจําแนกสถานศึกษา  ดังนี้ 
  1) จํานวนสถานศึกษาในจังหวัด......  มีจํานวนรวมท้ังสิ้น................. โรงเรียน จําแนก 
ตามสังกัด 
 

สถานศึกษา อําเภอ รวม 
ก ข ค ง 

สถานศึกษาของรัฐ      
สถานศึกษาเอกชน      
จัดการศึกษาโดยครอบครัว      
รวมท้ังสิ้น      
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       2) จํานวนบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

สถานศึกษา อําเภอ รวม 
ก ข ค ง 

สถานศึกษาของรัฐ      
พนักงานราชการ      
ครูอัตราจ=าง      
ลูกจ=างประจํา      
สถานศึกษาเอกชน      
ครู      
ครูอัตราจ=าง      
ลูกจ=าง      
รวม      
รวมท้ังสิ้น      

      
   
 
  3) สถานศึกษาในสังกัด 
 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา ท่ีตั้ง จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรียน รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
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  4) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
     3.3 ข=อมูลสาธารณภัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………….. และสถานศึกษาใน
สังกัด 
  1) ความเสี่ยงต"อสาธารณภัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา......... และสถานศึกษาใน
สังกัด ดังนี้ 
  1................................. 
  2................................ 
  3................................. 
  2) สถานการณTสาธารณภัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา.................และสถานศึกษา
ในสังกัด 
 

พ.ศ. ภัยท่ีเกิด สถานท่ีเกิด ความสูญเสีย หมายเหตุ 
2554 
2555 
2556 

น้ําท"วม 
อัคคีภัย 
...................... 
 

ท้ังสํานักงาน 
ห=องอาหาร 

........................ 
บุคลากรบาดเจ็บ 2 คน. 
................................... 

 
 

 
   3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย พ้ืนท่ีปลอดภัยและเส=นทางอพยพ 
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  บริเวณพ้ืนท่ีปลอดภัย 
  1................................................................. 
  2.................................................................. 
  3................................................................... 
  4.................................................................. 
 
  การอพยพสู"จุดปลอดภัย 
                ....................................................................................................................................... 
เช"น อาจระบุว"านาย.........................................................นําบุคลากรสู"พ้ืนท่ีปลอดภัยตามแผนท่ี
เส=นทางอพยพ 
     5 การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสาธารณภัย 
  5.1 คณะกรรมการจัดการสาธารณภัยสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา   
มีรายชื่อดังนี้ 
  1 นาย ............................  ประธาน  (ผู=อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
                   โทร ………………………    
  2 นาย ..........................  รองประธาน (รองผู=อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
           โทร .......................... 
  3 นาย ..........................  รองประธาน (รองผู=อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
     โทร ........................ 
  4 นางสาว .......................  เลขานุการ 
          โทร ............................ 
  5 นาย .............................  กรรมการ 
     โทร ............................. 
 
  มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้  
  1. สํารวจ ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติต"าง ๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและบริเวณรอบนอกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอย"างละเอียดและสมํ่าเสมอ 
  2. พิจารณากําหนดมาตรการ แนวทางการปzองกันและการเตรียมความพร=อมการ
ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยการมีส"วนร"วมของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และร"วมมือประสานงานกับหน"วยงานใกล=เคียง 
  3. พิจารณาให=ความเห็นชอบแผนปzองกันภัยฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
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  4. เฝzาระวังติดตามสถานการณTเกิดภัยพิบัติต"างๆ และดูแลความปลอดภัยในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
  5. ทํากิจกรรมและประสานการดําเนินการกับส"วนราชการและองคTกรต"าง ๆ ด=านการ
ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6…………………………………………………………………………………………………………. 
     5.2 คณะกรรมการฝ[ายต"าง ๆ 
  (1) คณะกรรมการฝ?ายป/องกันและเตรียมความพร*อม 
  - นาย ..........................................   โทร .................................... 
  - นาย .......................................... โทร .................................. 
  มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. จัดฝ�กอบรมด=านการเตรียมความพร=อมในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก"
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเสริมสร=างจิตสํานึกแก"บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
บุคลาการในสถานศึกษา ในสิ่งท่ีควรทําก"อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
  2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณTให=พร=อมเผชิญเหตุ จัดการฝ�กซ=อมแผนการจัดการสาธารณภัย
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  3. เฝzาระวังติดตามสถานการณTสาธารณภัยอย"างสมํ่าเสมอ 
  4. แจ=งเตือนภัยเม่ือมีสาธารณภัยให=บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ      
บุคลากรในสถานศึกษาได=รับทราบ พร=อมแนวทางปฏิบัติสําหรับการอพยพ 
  5. สํารวจความเสียหายด=านอาคารและทรัพยTสิน เพ่ือขอรับความช"วยเหลือจากทาง
ราชการท่ีเก่ียวข=อง 
  6……………………………………………………………………………………………………………. 
  (2) คณะกรรมการฝ?ายอพยพ 
  - นาย ………………………………… โทร.................................... 
  - นาย ………………………………  โทร..................................... 
  มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ[ายเฝzาระวังเหตุ 
  2. ดําเนินการอพยพบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จากจุดเสี่ยงภัยไปยังจุด
ปลอดภัย 
  3. ดําเนินการอพยพบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลับสู"สํานักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเม่ือเหตุการณTสาธารณภัยคลี่คลายแล=ว 
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  4. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ[ายอพยพของสถานศึกษาเพ่ือดําเนินการอพยพ          
บุคลากรและนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
  5..................................................................................................................... 
  (3) คณะกรรมการฝ?ายสุขภาพอนามัย 
  - นางสาว ......................................  โทร................................... 
  - นาย .........................................  โทร.................................. 
  มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ดําเนินการรักษาพยาบาลแก"ผู=เจ็บป[วยหรือผู=ได=รับบาดเจ็บจากสาธารณภัย 
  2. ฟ\`นฟูสภาพจิตใจ วิถีชีวิตของผู=ประสบภัย 
  3………………………………………………………………………………………… 
  (4) คณะกรรมการฝ?ายรักษาความปลอดภัย 
  - นาย …………………………………….  โทร................................. 
  - นาย ……………………………………  โทร.................................. 
  มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1.ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยTสินอ่ืน ๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  2.อํานวยความสะดวกด=านการสัญจร การจราจรของผู=อพยพ ขณะดําเนินการอพยพ 
  3…………………………………………………………………………………………………………….. 
  (5) คณะกรรมการฝ?ายประสาน 
  - นาย ...............................  โทร................................. 
  - นาย ..............................  โทร................................ 
  มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ประสานงานกับ อบต. อําเภอ สถานีอนามัย สถานีตํารวจ ในการรายงานเหตุการณT
เพ่ือให=เข=ามาช"วยเหลือ สนับสนุนการบรรเทาภัยต"อไป 
  2. ประสานงานกับหน"วยปฏิบัติการกู=ชีพ - กู=ภัย ของ อบต. และองคTกรปกครอง 
ส"วนท=องถ่ินใกล=เคียง 
  3. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ[ายประสานของสถานศึกษา 
  4………………………………………………………………………………………………………………… 
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     7. ข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร*อมรับการเกิดสาธารณภัย 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู=รับผิดชอบ 
1 ก'อนเกิดภัย 1.สํารวจความเสี่ยงภัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 

และสถานศึกษาในสังกัด 
2.เตรียมเครื่องมือ อุปกรณTแจ=งเตือนภัย เช"น   
วิทยุสื่อสาร ถังดับเพลิงและตรวจสอบสัญญาณ 
แจ=งอัคคีภัยสมํ่าเสมอ  
3.สํารวจเส=นทางอพยพและจุดปลอดภัย 
4.เฝzาระวัง 
5.แจ=งข"าวสารและให=ความรู=แก"บุคลากรและสถานศึกษา
ในสังกัดเก่ียวกับภัยพิบัติ 
6.จัดทําระบบแจ=งเตือนภัยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัด 
7.กําหนดวิธีการอพยพเส=นทางอพยพและจุดปลอดภัย 

-ฝ[ายปzองกันและ 
เตรียมความพร=อม 
 
 
 
 
-ฝ[ายอพยพ 
-ฝ[ายปzองกันและ 
เตรียมความพร=อม 

2.ขณะเกิดภัย 1.ดําเนินการอพยพตามแผนฯ 
2.สํารวจจํานวนบุคลากร ครู นักเรียน 
3.ดําเนินการรักษาพยาบาลผู=เจ็บป[วย 
4.นําผู=บาดเจ็บส"งโรงพยาบาล 
5.ดูแลเรื่องความปลอดภัยและทรัพยTสินของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 
และสถานศึกษาในสังกัด 
6.ประสานหน"วยงานท่ีเก่ียวข=องเข=าช"วยเหลือบรรเทาภัย 

-ฝ[ายอพยพ 
 
-ฝ[ายสุขภาพอนามัย 
 
-ฝ[ายรักษาความ 
ปลอดภัย 
 
-ฝ[ายประสานงาน 

3.หลังเกิดภัย 1.ประสานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือให=ความช"วยเหลือ 
ฟ\`นฟูผู=ประสบภัย 
2.สํารวจความเสียหายด=านอาคารทรัพยTสิน เพ่ือ 
ขอความช"วยเหลือจากทางราชการท่ีเก่ียวข=อง 
3.ประสานหน"วยงานด=านสาธารณภัย สํารวจความ
เสียหายด= านสาธารณูปโภคในสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดอยู"ในความรับผิดชอบ 
 

-ฝ[ายประสานงาน 
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  8. การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน 
  8.1 แผนงานการสั่งการ การประสาน เพ่ือการบริหารจัดการสาธารณภัย 
  8.2 แผนงานการจัดหาพ้ืนท่ีสํารองการอพยพ และระบบสาธารณูปโภค 
  8.3 แผนงานการแจ=งข"าวสาร การแจ=งเตือนภัย 
  8.4 แผนงานการอพยพ 
  8.5 แผนงานการค=นหา การกู=ภัย 
  8.6 แผนงานการฟ\`นฟูและการช"วยเหลือบรรเทาความเดือนร=อนของผู=ประสบภัย 
และสถานท่ีประสบภัย 
  8.7 บัญชีรายชื่อ เบอรTโทรผู=ประสานงาน 
 

  9. การรายงานผลการเกิดภัยพิบัติ 
สรุปรายงานเหตุการณTภัยพิบัติในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ และสถานศึกษาในสังกัด 

 
ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป& เหตุการณT/ระบุ สถานท่ีเกิดภัย 
    
    
    
    

 
  10. การติดตามการดําเนินงานการป/องกันภัยพิบัติในสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา กิจกรรม/การดําเนินการ วัน/เดือน/ป& หมายเหตุ 
    
    
    
    

 
  4.6 องคTประกอบหลักของแผนปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับสถานศึกษา 
  1. หลักการและเหตุผล 
  2. วัตถุประสงคTของแผน 
  3. ข=อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด=วย 
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  - ข=อมูลท่ีตั้ง 
  - ประชากร ศาสนา 
  4. สถานท่ีต"าง ๆ ภายในสถานศึกษา 
  5. สภาพความเสี่ยงในการเกิดสาธารณภัยของสถานศึกษาในสังกัด 
  6. แผนท่ีของชุมชน 
  7. การจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัย 
  8. ข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือเตรียมรับการเกิดสาธารณภัย 
 
  
การจัดการสาธารณภัยระดับสถานศึกษา 

แนวคิด  - “ไม"มีท่ีใด ไม"มีภัย” 
  - นักเรียน คือทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญและเป;นกําลัง เป;นอนาคตของประเทศ 
  - ความเสี่ยงภัยของนักเรียน คือ ความเสี่ยงต"อความม่ังคงและอนาคตของประเทศ
และเป;นความรับผิดชอบของสถานศึกษาด=วย จึงต=องตระหนักและมีส"วนสร=างความปลอดภัยจาก    
สาธารณภัยให=แก"นักเรียน 

4.2 กิจกรรมการจัดสาธารณภัยในสถานศึกษา 
  มี 3 กิจกรรม คือ 
  1) ให=ความรู= ทักษะ และสร=างวัฒนธรรมความปลอดภัยให=แก"นักเรียน 
  2) การพัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  3) การสนับสนุน ช"วยเหลือการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน หมู"บ=าน
รอบสถานศึกษา 

1) การให*ความรู* ทักษะ และสร*างวัฒนธรรมความปลอดภัยให*แก'นักเรียน 
   คือ การให=ความรู= องคTความรู= ทักษะการปzองกันตนเองจากภัยพิบัติ การปลูกฝ@ง
จิตสํานึกรักความปลอดภัย และมีส"วนร"วมในการปzองกันช"วยเหลือครอบครัว ชุมชน และสังคมให=
ปลอดจากสาธารณภัยและอุบัติภัยท้ังปวง โดยการจัดทําแผนการสอน เนื้อหาการเรียนการสอน
เก่ียวกับสาธารณภัย อุบัติภัยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ทุกระดับชั้น และการจัดกิจกรรมทักษะการ
ปzองกันและดูแลตนเองจากสาธารณภัยและอุบัติภัยผ"านทางการฝ�กอบรมลูกเสือ อนุกาชาด เนตรนารี 
และโครงการเยาวชนอาสาสมัครปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) การพัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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   คือ การเตรียมความพร=อมรับสถานการณTสาธารณภัยและอุบัติภัย ท้ังท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ และเกิดจากการกระทําของมนุษยT ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ซ่ึง
จะมีผลกระทบต"อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช=หลักการ    
การบริหารจัดการสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 
ประกอบด=วย 4 ยุทธศาสตรT คือ 1) ยุทธศาสตรTการปzองกันและลดผลกระทบ 2) ยุทธศาสตรTการ
เตรียมความพร=อม 3) ยุทธศาสตรTการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและ 4) ยุทธศาสตรTการจัดการหลัง
เกิดภัย 

3) การสนับสนุน ช'วยเหลือการป/องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน หมู'บ*านรอบสถานศึกษา 
   เป;นภารกิจหน=าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะต=อง ส"งเสริมให=ความรู=และการสร=างจิตสํานึก
แก"ประชาชนให=มีส"วนร"วมในการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการเข=าไปมีส"วนร"วมในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชนหมู"บ=าน เช"น การเป;นสถานท่ีรองรับการอพยพหรือจัดต้ังศูนยTพักพิง 
ให=ความรู= ทักษะ และร"วมวางแผนและสนับสนุนการเตรียมความพร=อมของชุมชนหมู"บ=าน ฯลฯ 
4.3 แนวทางการสร*างความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษา 
   1) การต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเตรียมพร=อมปzองกันภัยพิบัติในสถานศึกษา 
(จังหวัด อําเภอ อปท. ชุมชน หมู"บ=าน ฯลฯ จะมีองคTกรและคณะกรรมการจัดการฯ) 
   2) การจัดทําแผนเตรียมการปzองกันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในสถานศึกษา 
   3) การฝ�กซ=อมหรือทดสอบแผนเตรียมการปzองกันสาธารณภัยหรือภัยพิบัติใน
สถานศึกษา 
   4) การสํารวจความเสี่ยง และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณTในการปzองกันแก=ไข  และ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา  
   5) การวางแผนเตรียมป@จจัยสี่เพ่ือช"วยเหลือตนเอง กลุ"มเปzาหมาย และผู=ประสบภัย 
   6) การจัดต้ังระบบการติดต"อสื่อสาร 
   7) การพัฒนาทักษะในการกู=ชีพกู=ภัย 
   8) การพัฒนาเครือข"ายชุมชน หน"วยงาน เพ่ือร"วมปzองกันแก=ไขและบรรเทาภัย 
   9) การสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยง จุดเสี่ยง จุดอพยพ สํารวจเส=นทาง สํารวจทรัพยากร 
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ตัวอย"างการจัดทําแผนปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา................................................................... 
อําเภอ.............................จังหวัด.......................สังกัด................................... 

พ.ศ. 2558 
.................................................. 

1. ความสอดคล*อง 
   1.1 พระราชบัญญัติปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
   1.2 แผนการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 
2. วัตถุประสงค� 
   2.1 เพ่ือใช=เป;นแนวทางในการเตรียมความพร=อมการแจ=งเตือนภัย การดําเนินการ
ช"วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยในสถานศึกษาได=อย"างมีประสิทธิภาพและไม"สับสนในการปฏิบัติ  
   2.2 เพ่ือให=สมาชิกในสถานศึกษา.............................................มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยTสินจากเหตุสาธารณภัย 
3. ข*อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
   3.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
   สถานศึกษา..........................เลขท่ี..........หมู"ท่ี.........ตําบล...........อําเภอ................ 
   จังหวัด.............ต้ังอยู"ในเขตองคTการบริหารส"วนตําบล/เทศบาล............................. 
   มีอาณาเขตติดต"อดังนี้ 
   ทิศเหนือติดต"อกับ............................................................................................. 
   ทิศใต=ติดต"อกับ................................................................................................... 
   ทิศตะวันออกติดต"อกับ....................................................................................... 
   ทิศตะวันตกติดต"อกับ......................................................................................... 
   3.2 ประชากร ศาสนา 
   จํานวนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย........................นับถือศาสนา......................... 
   จํานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา............. นับถือศาสนา........................... 
   จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา.............  นับถือศาสนา............................. 
   จํานวนครู............................................         นับถือศาสนา.............................. 
   จํานวนบุคลากรอ่ืน ๆ.................................... นับถือศาสนา............................. 
   รวมจํานวนท้ังสิ้น.................คน  เพศหญิง..............คน   เพศชาย...............คน 
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4.ข*อมูลสถานท่ีต'าง ๆ ในสถานศึกษา 
   1. ห=องธุรการ 
   2. ห=องพยาบาล 
   3. ห=องเรียน 
   4. โรงอาหาร 
 5. สภาพความเส่ียงต'อสาธารณภัยของสถานศึกษา 

โรงเรียน....................................... 
เลขท่ี..............หมู"ท่ี...............ตําบล............อําเภอ.................จังหวัด....................... 

 
พ.ศ. ภัยท่ีเกิด สถานท่ีเกิด ความสูญเสีย หมายเหตุ 

2556 
2557 
2558 
 

น้ําท"วม 
แตนต"อยเด็ก 
................... 

ท้ังสถานศึกษา 
ต=นก=ามปูข=างโรงอาหาร 

................................ 
เด็กบาดเจ็บ 20 คน 
........................... 

 

 
  6. แผนท่ีของชุมชน 

แผนท่ีแสดงตําแหน"งท่ีตั้งโรงเรียน  พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย พ้ืนท่ีปลอดภัยและเส=นทางอพยพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  1……………………………………………………………………………………… 
  2……………………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………………….. 
 



33 

 

 

  การอพยพสู'จุดปลอดภัย 
  เช"น อาจระบุว"าครู.............................นําสมาชิกสถานศึกษาสู"พ้ืนท่ีปลอดภัยตามแผนท่ี 
เส=นทางอพยพ 

7. คณะกรรมการจัดการสาธารณภัยสถานศึกษา………………………………. 
     7.1 คณะกรรมการจัดการสาธารณภัยสถานศึกษา มีรายชื่อดังนี้ 
  1. นาย......................................................    ประธาน (ผู=อํานวยการสถานศึกษา) 
      โทร................................................... 
  2. นาย...................................................    รองประธาน (รองผู=อํานวยการโรงเรียน) 
     โทร...................................................... 
  3. นาย.................................................      รองประธาน ( รองผู=อํานวยการโรงเรียน) 
       โทร....................................................... 
 
 
  4. นางสาว................................................  เลขานุการ 
      โทร...................................................... 
  5. นาย....................................................  กรรมการ 
      โทร...................................................... 
  6. นาย....................................................  กรรมการ 
      โทร...................................................... 
  มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. สํารวจ ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติต"าง ๆ ในโรงเรียนและบริเวณ
รอบนอกโรงเรียน..................................................อย"างละเอียดและสมํ่าเสมอ 
  2. พิจารณากําหนดมาตรการ แนวทางการปzองกันและการเตรียมความพร=อมการ
ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยการมีส"วนร"วมของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน และร"วมมือ
ประสานงานกับหน"วยงานใกล=เคียง 
  3. พิจารณาให=ความเห็นชอบแผนปzองกันภัยฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
  4. เฝzาระวังติดตามสถานการณTเกิดภัยพิบัติต"าง ๆ และดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 
  5. ทํากิจกรรมและประสานการดําเนินการกับส"วนราชการและองคTกรต"าง ๆ  
ด=านการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    7.2 คณะกรรมการฝ?ายต'าง ๆ 
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  7.2.1 คณะกรรมการฝ?ายป/องกันและเตรียมความพร*อม 
  - นาย............................................... โทร................................ 
  - นาย............................................... โทร................................ 
  - นาย............................................... โทร................................ 
  มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. จัดฝ�กอบรมด=านการเตรียมความพร=อมในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก"
บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร=างจิตสํานึก ในสิ่งท่ีควรทําก"อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย  
และหลังเกิดภัย 
  2. เตรียมวัสดุอุปกรณTให=พร=อมเผชิญเหตุ จัดการฝ�กซ=อมแผนการจัดการจัดสาธารณภัย
ในสถานศึกษา 
  3. เฝzาระวังติดตามสถานการณTสาธารณภัยอย"างสมํ่าเสมอ 
  4. แจ=งเตือนภัยเม่ือมีสาธารณภัยให=สมาชิกทุกคนในสถานศึกษาได=รับทราบ  
พร=อมแนวทางปฏิบัติสําหรับการอพยพ 
  5. ติดตามให=ผู=ปกครองนักเรียนให=มารับกลับบ=านในกรณีท่ีนักเรียนไม"สามารถ 
เข=าเรียนได=ตามปกติ 
  6. สํารวจความเสียหายด=านอาคารและทรัพยTสิน เพ่ือขอรับความช"วยเหลือ 
จากทางราชการท่ีเก่ียวข=อง 
   
   7.2.2 คณะกรรมการฝ?ายอพยพ 
   - นาย........................................... โทร............................................ 
   - นาย.......................................... โทร.............................................. 
   - นาย........................................... โทร.............................................. 
   มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ[ายระวังเหตุ 
   2. ดําเนินการอพยพนักเรียน ครู และเจ=าหน=าท่ีฝ[ายต"าง ๆ จากจุดเสี่ยงภัยไปยังจุด
ปลอดภัย 
   3. ดําเนินการอพยพนักเรียน ครูและเจ=าหน=าท่ีฝ[ายต"าง ๆ กลับสู"สถานศึกษา 
เม่ือเหตุการณTสาธารณภัยคลี่คลายแล=ว 
   4………………………………………………………………………………………………. 
   7.2.3 คณะกรรมการฝ?ายสุขภาพอนามัย 
   - นางสาว..................................... โทร............................................ 
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   - นาย…………………………………… โทร……………………………………… 
   มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. ดําเนินการรักษาพยาบาลแก"ผู=เจ็บป[วยหรือผู=ได=รับบาดเจ็บจากสาธารณภัย 
   2. ฟ\`นฟูสภาพจิตใจ วิถีชีวิตของผู=ประสบภัย 
   3……………………………………………………………………………………… 
   7.2.4 คณะกรรมการฝ?ายรักษาความปลอดภัย 
   - นาย..............................................โทร................................................ 
   - นาย...........................................โทร.................................................. 
   มีหน=าท่ีและความปลอดภัยทรัพยTสินอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
   1. ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยTสินอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
   2. อํานวยความสะดวกด=านการสัญจร การจราจรของผู=อพยพ ขณะ 
ดําเนินการอพยพ 
   3…………………………………………………………………………………………….. 
   7.2.5 คณะกรรมการฝ?ายประสานงาน 
   - นาย................................................... โทร................................................. 
   - นาย................................................. โทร................................................. 
   - นาง................................................. โทร................................................. 
   - นาง.................................................... โทร............................................... 
   มีหน=าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1. ประสานงานกับ อบต. อําเภอ สถานีอนามัย สถานีตํารวจ ในการรายงาน 
เหตุการณTเพ่ือให=เข=ามาช"วยเหลือ สนับสนุนการบรรเทาภัยต"อไป 
   2. ประสานงานกับหน"วยปฏิบัติการกู=ชีพ – กู=ภัย ของ อบต. และองคTกรปกครอง 
ส"วนท=องถ่ินใกล=เคียง 
  8. ข้ันตอนการปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย  
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู*รับผิดชอบ 
1.ก"อนเกิดภัย 
 
 
 
 

1. สํารวจความเสี่ยงภัยของสถานศึกษา 
2. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณTแจ=งเตือนภัย เช"น วิทยุ 
สื่อสาร ถังดับเพลิงและตรวจสอบสัญญาแจ=งเตือน
อัคคีภัยสมํ่าเสมอ 
3. สํารวจเส=นทางอพยพและจุดปลอดภัย 

-ฝ[ายปzองกันและ
เตรียมความ
พร=อม 
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4. เฝzาระวังเหตุ 
5. แจ=งข"าวสารและให=ความรู=แก"สมาชิกในสถานศึกษา
เก่ียวกับภัยพิบัติ 
6. จัดทําระบบแจ=งเตือนภัยในสถานศึกษา 
 

-ฝ[ายอพยพ 
-ฝ[ายปzองกันและ
เตรียมความ
พร=อม 

2.ขณะเกิดภัย 1. ดําเนินการอพยพตามแผนฯ 
2. สํารวจจํานวนนักเรียนและบุคลากร 
3. ดําเนินการรักษาพยาบาลผู=เจ็บป[วย 
4. นําผู=บาดเจ็บส"งโรงพยาบาล 
5. ดูแลเรื่องความปลอดภัยและทรัพยTสินของ
สถานศึกษา 
6. ประสานหน"วยงานท่ีเก่ียวข=องเข=ามาช"วยเหลือ
บรรเทาภัย 
 

-ฝ[ายอพยพ 
 
-ฝ[ายสุขภาพ
อนามัย 
-ฝ[ายรักษาความ
ปลอดภัย 
-ฝ[ายประสานงาน 

3. หลังเกิดภัย 
 
 
 
 
 

1. ติดต"อผู=ปกครองนักเรียนให=มารับกลับบ=านในกรณีท่ี
นักเรียนไม"สามารถเข=าเรียนได=ตามปกติ 
2. สํารวจความเสียหายด=านอาคารทรัพยTสินเพ่ือขอรับ
ความช"วยเหลือกจากทางราชการท่ีเก่ียวข=อง 
3. ประสานองคTกรปกครองส"วนท=องถ่ินสํารวจความ
เสียหายด=านสาธารณูปโภคในสถานศึกษาอยู"ในความ
รับผิดชอบขององคTการปกครองส"วนท=องถ่ิน 
 

-ฝ[ายปzองกันและ 
เตรียมความ
พร=อม 
 
-ฝ[ายประสานงาน 
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 การฝSกซ*อมแผนการป/องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 
1. เหตุผลความสําคัญ 
   การเตรียมความพร=อมเผชิญกับสาธารณภัยในสถานศึกษานั้น มีวัตถุประสงคTเพ่ือ
ส"งเสริมให=สถานศึกษาทุกแห"งมีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา และมีแนวทาง
จัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร=อมเผชิญสถานการณTภัยพิบัติทางธรรมชาติอย"างเป;นรูปธรรม โดยเน=น
ให=บรรจุเรื่องภัยพิบัติไว=ในหลักสูตรการศึกษา การเผยแพร"สื่อการเรียนรู=เก่ียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 
   ท้ังนี้ เครื่องมือหนึ่งท่ีช"วยให=การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปzองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษาดังกล"าวเป;นไปอย"างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความปลอดภัยและคุ=มค"า 
คือ “การฝSกซ*อมแผนการป/องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา” เนื่องจาการฝ�กซ=อมแผน 
จะช"วยในการเตรียมความพร=อมของผู= ท่ีเก่ียวข=องในส"วนต"าง ๆ ให=มีแนวทางปฏิบัติท่ีประสาน
สอดคล=องกันอย"างมีระบบ ขณะเดียวกัน ยังทําให=ทราบถึงจุดบกพร"อง และช"องว"างในการปฏิบัติงาน
อันนําไปสู"การปรับปรุงแผนให=มีความสมบูรณTยิ่งข้ึนอีกด=วย 
   อาจกล"าวได=ว"า การฝ�กซ=อมแผนปฏิบัติการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในสถานศึกษามีความสําคัญต"อการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษา ใน 2 มิติสําคัญ คือ 
   1) มิติตัวบุคคล การฝ�กซ=อมฯ จะก"อให=เกิดการเรียนรู=และฝ�กอบรมของแต"ละบุคคล 
(Individual Training) กล"าวคือ ทําให=บุคคลได=ฝ�กฝนการปฏิบัติหน=าท่ี และเรียนรู=ประสบการณTใน
บทบาทหน=าท่ีท่ีได=รับมอบหมายนั้น 
   2)  มิติตั วระบบ  การฝ�กซ= อมฯ ก" อ ให= เ กิดการ พัฒนาเชิ งระบบ (System 
Improvement) คือ ทําให=เกิดการพัฒนากระบวนการประสานงาน กลไก และผู=เก่ียวข=องในการ
จัดการเหตุฉุกเฉินด=วยเช"นกัน 

2. ประเภทของการฝSกซ*อม 
   การฝ�กซ=อมฯ มีรูปแบบหลากหลายข้ึนอยู"กับวัตถุประสงคT ขนาด ขอบเขตความ
ซับซ=อนและวิธีการโดยท่ัวไปแบ"งประเภทและรูปแบบการฝ�กซ=อมฯไว=หลักๆ 2 ประเภท คือ 
   1) การฝSกซ*อมเชิงอภิปราย (Discussion Based Exercise) 
   เป;นการฝ�กซ=อมท่ีเน=นการหารือ อภิปรายถึงแผน มาตรการหรือวิธีการปฏิบัติ     การ
ฝ�กซ=อมประเภทนี้ เน=นประเด็นยุทธศาสตรTและนโยบายของหน"วยงานเป;นสําคัญ และเป;นการฝ�กซ=อม
ฯท่ีมีความซับซ=อนน=อยสุด รวมท้ังเป;นการฝ�กซ=อมฯท่ีไม"ต=องมีการเคลื่อนย=ายใด ๆ โดยแบ"งออกเป;น 4 
รูปแบบ 
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   1. การสัมมนา (Orientation Seminar) 
   2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
   3. การฝ�กซ=อมแผนบนโตfะ (Table Top Exercise) 
   4. การเล"นเกมสT (Game) 
   2) การฝSกซ*อมเชิงปฏิบัติการ (Operation Based Exercise) 
   เป;นการฝ�กซ=อมท่ีมีการเคลื่อนย=าย ระดมทรัพยากรและบุคลากร จึงเป;นการฝ�กซ=อม
ท่ีมีความซับซ=อนมากกว"าการฝ�กซ=อมเชิงอภิปราย โดยได=การนําแผน นโยบาย และมาตรการไปสู"การ
ปฏิบัติจริง เพ่ือให=ทราบถึงบทบาทหน=าท่ีและความรับผิดชอบอย"างชัดเจน ขณะเดียวกัน สามารถท่ีจะ
พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและทีมงาน สามารถแบ"งออกเป;น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
   1. การฝ�กปฏิบัติ (Drill) 
   2. การฝ�กซ=อมเฉพาะหน=าท่ี (Functional Exercise) 
   3. การฝ�กซ=อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) 

3. ข้ันตอนการปฏิบัติในการฝSกซ*อมแผน: 
   1. การกําหนดสถานท่ีและเลือกรูปแบบการฝSกซ*อมแผนฯ 
   1.1 การกําหนดสถานท่ีการฝ�กซ=อมแผนฯ ต=องมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
   1.2 เลือกรูปแบบการฝ�กซ=อมแผนฯ 
   2. จัดทําโครงการ/งบประมาณ 
   จัดทําโครงการฝ�กซ=อมแผนฯ และกําหนดการใช=งบประมาณเสนอผู=มีอํานาจอนุมัติ
โครงการ 
4. การเตรียมการและข้ันตอนการฝSกซ*อมแผนฯ 
   3.1 แต"งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานการฝ�กซ=อมแผนปฏิบัติการปzองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.......... 
   3.2 กําหนดสถานการณTจําลองหรือสถานการณTสมมุติ โดยกําหนดข้ันตอนและ
วิธีการฝ�กซ=อมแผนฯลําดับเวลาการปฏิบัติ การสั่งการ (ตามอํานาจหน=าท่ี) กําหนดท่ีต้ังศูนยTอํานวยการ
เฉพาะกิจ เส=นทางอพยพ อุปกรณT เครื่องมือเครื่องใช=ท่ีใช=ในการดําเนินการฝ�กซ=อมแผนฯสถานท่ี
ปลอดภัย เพ่ือรองรับผู=อพยพ 
   3.3 ประชุมเตรียมการก"อนฝ�กซ=อมแผนปฏิบัติการ เป;นการประชุมเตรียมความ
พร=อมและแบ"งมอบภารกิจให=กับหน"วยงานหรือองคTกรท่ีเก่ียวข=องตามคําสั่งแต"งต้ังคณะกรรมการ/
คณะทํางาน หากกําหนดให=ฝ�กซ=อมแบบปฏิบัติการจริง ( Field Training Exercise :FTX) ให=พิจารณา
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ประชุมซักซ=อมทําความเข=าใจข้ันตอนการปฏิบัติการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย     แบบในท่ี
บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ก"อนอย"างน=อย 1 ครั้ง 
   3.4 การแจ=งกําหนดการฝ�กซ=อมแผนฯ 
   3.5 การจัดเตรียมสถานท่ีและจัดนิทรรศการเพ่ือการประชาสัมพันธT 
   - ดําเนินการจัดเตรียมสถานท่ีท่ีใช=ในการฝ�กซ=อมแผนฯ รวมท้ังการเชิญชุมชน
โดยรอบหน"วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข=องร"วมจัดนิทรรศการเผยแพร"
ความรู=ความเข=าใจในการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยให=เจ=าหน=าท่ีของรัฐและประชาชนได=รับทราบ 
   - ดําเนินการเผยแพร"และประชาสัมพันธTการฝ�กซ=อมแผนฯ ให=ประชาชนได=ทราบถึง
ข้ันตอนการเตรียมความพร=อม และการปฏิบัติท้ังก"อนเกิดสาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัย และหลัง
เกิดสาธารณภัย 

5. ดําเนินการฝSกซ*อมแผนปฏิบัติการ 
   ผู=เก่ียวข=องในส"วนต"าง ๆ ตามคําสั่งแต"งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน ทําการ
ฝ�กซ=อมแผนปฏิบัติการตามรูปแบบ ท่ีกําหนดไว=ให=เสร็จสิ้น 

6. การรายงานผลการฝSกซ*อมแผนฯ  
  5.1 ในเบ้ืองต=นให=รายงานผลการฝ�กซ=อมแผนปฏิบัติการปzองกันและบรรเทา        สา
ธารณภัยในสถานศึกษาประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ... ให=หน"วยงานต=นสังกัด ทราบตามแบบรายงาน
ข=อมูลการฝ�กซ=อมท่ีกําหนด 
   5.2 เม่ือดําเนินการฝ�กซ=อมแผนแล=วเสร็จ ให=จัดส"งเอกสารการฝ�กซ=อมแผนฯ  
เป;นรูปเล"ม จํานวน 1 เล"ม ให=หน"วยงานกํากับสถานศึกษา โดยรูปเล"มจะต=องมีองคTประกอบ ดังนี้  
   1) คําสั่งแต"งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน การฝ�กซ=อมแผนปฏิบัติการปzองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ..... 
   2) โครงการฝ�กซ=อมแผนปฏิบัติการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ..... 
   3) รายงานการประชุมการเตรีมการฝ�กซ=อมแผนฯ 
  4) สถานการณTจําลองหรือสถานการณTสมมุติ ในการฝ�กซ=อมแผนฯ 
     5) แบบรายงานข=อมูลการฝ�กซ=อมฯ แผนปฏิบัติการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษา ประจําป&งบประมาณ.......ท่ีกรอกข=อมูลครบถ=วนสมบูรณT 
   6) ภาพถ"ายกิจกรรม และVCD ของการฝ�กซ=อมฯ (ถ=ามี) 
    7) งบประมาณท่ีใช=ในการฝ�กซ=อมฯ (ระบุแหล"ง ท่ีมาของงบประมาณ เช"น 
งบประมาณของสถานศึกษา/อ่ืน ๆ) 
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7. มาตรฐานการฝSกซ*อมแผนป/องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    การดําเนินการฝ�กซ=อมแผนฯ ควรมีมาตรฐานท่ีเป;นไปตามพระราชบัญญัติปzองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ท่ีกําหนดให=หน"วยงานมีการฝ�กซ=อมแผนเพ่ือเตรียมพร=อมรับ
สถานการณTภัยต"าง ๆ รวมท้ังควรพิจารณาถึงนโยบายการเตรียมพร=อมแห"งชาติ โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) การเตรียมการ 
    1.1 การดําเนินการฝ�กซ=อมแผนฯ ให=เป;นไปภายใต=แผนการปzองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห"งชาติ ตามประเภทของภัยลักษณะต"าง ๆ อย"างชัดเจน มีข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ ท้ังช"วง
ก"อนเกิดสาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัย และภายหลังเกิดสาธารณภัย ผังการติดต"อสื่อสาร เครื่องมือ
เครื่องใช=ในการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.2 การจัดทําโครงการ/งบประมาณ ให= พิจารณาตามความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคTของการฝ�กซ=อมแผนฯ 
   1.3 การกําหนดสถานท่ี ท่ีใช=ในการฝ�กซ=อมแผนฯ กําหนดให=เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
เสี่ยงภัย 
     1.4 เลือกรูปแบบการฝ�กซ=อมแผนตามความเหมาะสม เช"น แบบในท่ีบังคับการ 
(Command Post Exercise : CPX) หรือการฝ�กซ=อมแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise : 
FTX) 
   1.5 จัดทําคําสั่งแต"งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ีมีหน=าท่ีเก่ียวข=องกับการ
ปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมอบหมายหน=าท่ีและความรับผิดชอบตามความสามารถของ
เจ=าหน=าท่ีท่ีเก่ียวข=อง 

2) การประชุมเตรียมความพร*อมและแบ'งมอบภารกิจ 
    2.1 ผู=รับผิดชอบการอํานวยการฝ�กซ=อมแผนฯ ต=องจัดประชุมเตรียมความพร=อมและ
แบ"งมอบภารกิจให=กับผู=ท่ีเก่ียวข=องตามคําสั่งแต"งต้ังเจ=าหน=าท่ีท่ีมีหน=าท่ีเก่ียวกับการปzองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
    2.2 กําหนดสถานการณTจําลองหรือสถานการณTสมมุติพร=อมท้ังกําหนดข้ันตอนและ
วิธีการฝ�กซ=อมลําดับเวลาของการปฏิบัติ ท้ังนี้ควรกําหนดเป;นแผนและตารางการฝ�กซ=อมแผนฯให=
ชัดเจนและง"ายต"อการเข=าใจ รวมท้ังมีการเตรียมความพร=อมด=านบุคลากร ทรัพยากร และระบบการ
ปฏิบัติ เพ่ือให=เจ=าหน=าท่ีท่ีเก่ียวข=องเข=าใจบทบาทและความรับผิดชอบในการฝ�กซ=อมแผนฯ 
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  2.3 แจ=งกําหนดการฝ�กซ=อมแผนปฏิบัติการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษาให=หน"วยงานต=นสังกัด ทราบล"วงหน=าไม"น=อยกว"า 30 วัน เพ่ือท่ีหน"วยงานต=นสังกัดจะได=
แจ=งผู=บริหารและคณะประเมินผลเข=าร"วมสังเกตการณTฝ�กซ=อมฯ 

3) การดําเนินการฝSกซ*อมแผนฯ 
    3.1 เลือกรูปแบบการฝ�กซ=อมแผนฯ แบ"งเป;นกลุ"มได= 3 กลุ"ม ดังนี้ 
   1) การฝ�กซ=อมบนโตfะ (Table top Exercise) 
    เป;นการรวมกลุ"มแบบไม"เป;นทางการมักจัดในห=องประชุมเพ่ือหาทางแก=ไขป@ญหา
ภายใต=สภาวะท่ีไม"มีแรงกดดัน เช"น การฝ�กซ=อมแบบในท่ีบังคับการ (Command Post Exercise : 
CPX) 
    2) การฝ�กซ=อมข้ันตอนการปฏิบัติ (Functional Exercise) 
    มุ"งเน=นการปฏิบัติเพียงข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของแผน เช"น ทดสอบการสั่งการ และ
การควบคุม ทดสอบความสามารถของบุคลากร 
    3) การฝ�กซ=อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) 
    ใช=ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติในลักษณะท่ีมีการเผชิญเหตุกับ
สถานการณTท่ีมีการจําลองข้ึน มีการปฏิบัติจริงเกือบทุกข้ันตอนท่ีมีการกําหนดไว=ในแผนปฏิบัติการ 
เช"น การฝ�กซ=อมแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise : FTX) 
    หากเลือกฝ�กซ=อมแผนฯ ตามรูปแบบใดให=ดําเนินการฝ�กซ=อมตามรูปแบบท่ีกําหนดไว=
ให=เหมาะสม 
     3.2 การดําเนินการฝ�กซ=อมแผนฯ จะต=องมีองคTประกอบหลัก ดังนี้ 
    1) กําหนดพ้ืนท่ี ท่ีเกิดสาธารณภัย 
    2) จัดทําสถานการณTจําลองหรือสถานการณTสมมุติ 
    3) จัดต้ังศูนยTอํานวยการเฉพาะกิจและแบ"งมอบภารกิจตามโครงสร=าง 
     4) การจัดกําลังเข=าช"วยเหลือผู=ประสบภัยขณะเกิดภัย เช"น การจัดชุดปฏิบัติการกู=ภัย 
การจัดชุดปฏิบัติการพยาบาล ชุดรักษาความสงบเรียบร=อย ฯลฯ 
    5) การฟ\`นฟูบูรณะผู=ประสบภัย เช"น การจัดชุดฟ\`นฟูผู=ประสบภัย ฯลฯ 
    6) รายงานผลการฝ�กซ=อมแผนฯ 
 

4) การจัดนิทรรศการ 
    4.1 เผยแพร"และประชาสัมพันธTประกอบการฝ�กซ=อมแผนฯเพ่ือให=ประชาชนได=รับ
ทราบข้ันตอน การเตรียมความพร=อมตามวัฏจักรการบริหารจัดการภัยพิบัติ เช"น จัดทําเอกสาร  
สิ่งตีพิมพT ภาพพิมพT หรือวีดิทัศนT ฯลฯ 
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    4.2 เชิญชวนชุมชน หน"วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยรอบสถานศึกษา เข=ามามี
ส"วนร"วมในการจัดนิทรรศการ เช"น จัดแสดงอุปกรณTและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข=องกับการปzองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

5) ระบบการติดตามประเมินผล :  
    เม่ือการฝ�กซ=อมแผนฯ เสร็จสิ้นลงต=องมีการสรุปและประเมินผลการฝ�กซ=อมแผนฯทุก
ครั้ง ดังนี้ 

  5.1 การพิจารณาในภาพรวมการฝSกซ*อมแผนฯ 
    5.1.1 ข=อดีจากการฝ�กซ=อมแผนฯ เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพในการรับสถานการณT
สาธารณภัยว"าเหมาะสม เพียงพอหรือไม" 
   5.1.2 ข=อบกพร"องจากการฝ�กซ=อมแผนฯ เพ่ือพิจารณาถึงจุดอ"อนด=านต"าง ๆ ซ่ึงมี
ความจําเป;นในการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติหรือการฝ�กอบรมเพ่ิมเติมต"อไป 
    5.1.3 ป@ญหาอุปสรรคTในการปฏิบัติเพ่ือพิจารณาถึงความต=องการทรัพยากรด=านต"าง ๆ  

   5.2 การพิจารณาในรายละเอียดการฝSกซ*อมแผนฯ 
   5.2.1 ประเมินผลการข้ันการเตรียมการ ดังนี้ 
   1) การดําเนินการฝ�กซ=อมแผนฯ ให=เป;นไปโดยพิจารณาประเภทของภัยและสถานท่ี
ในการฝ�กซ=อมว"าเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย และสามารถรองรับสถานการณTสมมุติได=ครบตาม
กระบวนการฝ�กซ=อมแผนฯหรือไม" แผนเฉพาะกิจดังกล"าวต=องกําหนด พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย พ้ืนท่ีอพยพ 
หน"วยงานท่ีเก่ียวข=องกับการจัดการภัย (ตามประเภทของภัยซ่ึงข้ึนอยู"กับหน=าท่ีความรับผิดชอบของ
หน"วยงาน ท่ีควรพิจารณาให=เหมาะสมกับภัยนั้นๆ) ข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติครบถ=วนตาม
กระบวนการตามวัฏจักร การบริหาร จัดการภัยพิบัติ ท้ังก"อนเกิดสาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัย 
และภายหลังเกิดสาธารณภัย รวมท้ังการบริหารจัดการผังการติดต"อสื่อสาร การเตรียมความพร=อมของ
เครื่องมือเครื่องใช=ในการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2) ลักษณะการฝ�กซ=อมแผนเป;นการฝ�กซ=อมรูปแบบใด เป;นการฝ�กซ=อมแบบ
ปฏิ บั ติการจริ ง  (Field Training Exercise :  FTX) หรือ เป;นการฝ�กซ=อมแบบในท่ี บัง คับการ 
(Command Post Exercise : CPX) มีความเหมาะสมกับประเภทของภัยหรือไม" 
   3) จัดทําคําสั่งแต"งต้ังเจ=าหน=าท่ี ท่ีมีหน=าท่ีเก่ียวข=องกับการปzองกันและบรรเทา    สา
ธารณภัย โดยมอบหมายหน=าท่ีและความรับผิดชอบตามความสามารถของหน"วยงานและบุคลากร เช"น 
การรักษาพยาบาลมอบให=หน"วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนท่ี การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยTสินมอบให=ตํารวจเป;นผู=รับผิดชอบ เป;นต=น 
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   4) การกําหนดงบประมาณ ให=พิจารณาตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงคTของการ
ฝ�กซ=อมแผน โดยกําหนดเป;นค"าใช=จ"ายต"าง ๆ เช"น ค"าตอบแทนวิทยากร ค"าเดินทาง ค"าอาหาร  
ค"าอุปกรณTเครื่องมือเครื่องใช=ในการฝ�กท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และค"าอ่ืน ๆ เป;นต=น 
 

   5.2.2 การประเมินผลการประชุมเตรียมความพร*อมและแบ'งมอบภารกิจ 
   เม่ือประเมินผู=รับผิดชอบการอํานวยการฝ�กซ=อมแผนฯ มีการจัดประชุมเตรียมความ
พร=อม และแบ"งมอบภารกิจให=กับหน"วยงานหรือองคTกรท่ีเก่ียวข=องตามคําสั่งแต"งต้ังเจ=าหน=าท่ีท่ีมีหน=าท่ี
เก่ียวกับการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา มีการกําหนดสถานการณTจําลองหรือ
สถานการณTสมมุติ ข้ันตอนและวิธีการฝ�กซ=อม ลําดับเวลาของการปฏิบัติ และสถานท่ีท่ีใช=ในการ
ฝ�กซ=อมแผนฯ มีการประสานความร"วมมือกับองคTกรภาครัฐ ภาคเอกชน หน"วยงานท่ีเก่ียวข=องมีส"วน
ร"วมในการฝ�กซ=อมแผนฯ และชุมชนโดยรอบสถานศึกษาให=เข=ามามีส"วนร"วมสนับสนุนในการฝ�กซ=อม
แผนฯ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุได=อย"างดี และครบถ=วนหรือไม" โดยพิจารณาหน"วยงานและจํานวนคนเข=าร"วม
การฝ�กซ=อมแผนฯ ได=รับความร"วมมือ มากน=อยเพียงใด 

    5.2.3 การประเมินผลการดําเนินการฝSกซ*อมแผนฯ 
   1) การประเมินผลการฝSกซ*อมแบบในท่ีบังคับการ 
   เป;นการประเมินผลการฝ�กซ=อมแบบในท่ีบังคับการ (Command Post Exercise : 
CPX) จะทําการประเมินในเรื่องความเข=าใจระบบการจัดการของเจ=าหน=าท่ี ระบบการติดต"อสื่อสารใน
ภาวะฉุกเฉิน ระบบการบัญชาการเหตุการณT การสั่งการ การควบคุมสถานการณT ความถูกต=องของ
ข=อมูลข"าวสาร ความรวดเร็วในการปฏิบัติในการส"งข"าว ตลอดจนประสิทธิภาพของเครื่องมือในการ
ติดต"อสื่อสาร 
   2) การประเมินผลการฝSกซ*อมแบบปฏิบัติการจริง 
   เป;นการประเมินผลการฝ�กซ=อมแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise : 
FTX) จะทําการประเมินในเรื่องความเข=าใจระบบการจัดการ ข้ันตอนการปฏิบัติของเจ=าหน=าท่ี ระบบ
การติดต"อสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ระบบการบัญชาการเหตุการณT การสั่งการ การควบคุมสถานการณT 
ความถูกต=องของข=อมูลข"าวสาร ความรวดเร็วในการปฏิบัติในการส"งข"าว ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
สื่อสาร ตลอดจนความพร=อม ของอุปกรณTเครื่องมือเครื่องใช=ในการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพ่ือนําไปปรับปรุงแก=ไขการปฏิบัติงานการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยให=มีประสิทธิภาพ 
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5.2.4 การประเมินผลการจัดนิทรรศการ 
   เป;นการประเมินผลการจัดทําเอกสาร สิ่งตีพิมพT ภาพพิมพT หรือวีดิทัศนT ฯลฯ 
ประกอบการฝ�กซ=อมแผนฯ เพ่ือให=ประชาชนได=รับทราบข้ันตอนการเตรียมความพร=อม และการปฏิบัติ
ท้ังก"อนเกิดสาธารณภัย ขณะเกิดสาธารณภัย และภายหลังเกิดสาธารณภัย รวมท้ังการเผยแพร"
ประชาสัมพันธTการฝ�กซ=อมอย"างท่ัวถึง ท้ังส"วนกลางและส"วนท=องถ่ินมากน=อยเพียงใด 
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บทที่ 4 
 

ป�ญหา อุปสรรค และข*อเสนอแนะ 

   ป@ญหาจากสาธารณภัย เป;นป@ญหาสําคัญท่ีก"อให=เกิดความสูญเสีย ท้ังชีวิต และ
ทรัพยTสินของประชาชน และรัฐ ตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศด=วย จึง
จําเป;นต=องดําเนินการในภาวะฉุกเฉิน และการฟ\`นฟู ให=มีสภาพท่ีดีกว"า และปลอดภัยกว"าเดิม สําหรับ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน   อาจมีความเสี่ยงภัยจาก
อุทกภัยน้ําป[าไหล น้ําท"วมฉับพลัน หรือโคลนดินถล"ม ไฟป[าและหมอกควัน ภัยแล=ง ภัยจากพายุหมุน 
หรือ  วาตภัย ภัยจากแผ"นดินไหวและอาคารถล"ม ภัยจากคลื่นยักษT สึนามิ  และรวมท้ังภัยจากอัคคีภัย 
กfาซหุงต=มตามอาคาร และโรงอาหาร ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนบ"อยครั้ง 

   จากสภาพป@ญหาดังกล"าว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน   
และสถานศึกษาต=องเตรียมความพร=อมก"อนการเกิดสาธารณภัย เพ่ือลดความเปราะบาง และเพ่ิม
ศักยภาพของครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน รอบสถานศึกษาในการรับมือกับ
สถานการณTฉุกเฉิน ให=สามารถรับมือได=อย"างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดผลกระทบท่ีอาจเกิด  กับ
ตนเอง และสังคมได= 

   ป�ญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
   - มีข=อจํากัด ในการบรรเทาและสาธารณภัย ท่ีสําคัญคือด=านงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณT เครื่องจักร บุคลากร ท่ีมีไม"เพียงพอ ในกรณีท่ีเกิดสาธารภัย ซ่ึงไม"สามารถคาดการณT     
ความเสียหายล"วงหน=าได= ทําให=ไม"สามารถจัดงบประมาณได=อย"างเหมาะสม 
   - ขาดบุคลากรท่ีมีความรู=ความสามารถโดยตรง และขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 

   ข*อเสนอแนะ 
   - สถานศึกษาบางแห"งยังไม"ได=มีการเตรียมความพร=อม ในเรื่องการปzองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน   จึงดําเนินการ ดังนี้ 

   1. จัดทําคู"มือการปzองกันและบรรเทาสาธารณภัยให=กับสถานศึกษาในสังกัดทุก
โรงเรียน 
   2. ให=สถานศึกษาในสังกัดนําคู"มือไปปฏิบัติและจัดทําแผนปzองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
   3. สถานศึกษากําหนดการซ=อมแผนในรูปแบบการจําลองในสถานการณTจริง       
โดยประชาชนมีส"วนร"วม 
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เขตพ้ืนท่ีบริการ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน    ต้ังอยู" 409/1 ถนนพระเจ=า
ทันใจ ตําบลต=นธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โทรศัพทT 054 350 790 โทรสาร 054 350 791 มี
หน=าท่ีส"งเสริมสนับสนุนและรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป&ท่ี 6 โดยมี เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใน 2 จังหวัด ได=แก" จังหวัดลําปาง และจังหวัด
ลําพูน รวมท้ังสิ้น 20 อําเภอ โดยแบ"งเป;น จังหวัดลําปาง 13 อําเภอ และจังหวัดลําพูน 7 อําเภอ รวม
มีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้น 45 โรงเรียน จังหวัดลําปาง 30 โรงเรียน จังหวัดลําพูน 15 โรงเรียน 
 

จังหวัดลําปาง 
 จังหวัดลําปาง อยู"ในเขตภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย  เมืองลําปางต้ังอยู"ในท่ีราบลุ"ม
แม"น้ําวัง ท่ีมีลักษณะเป;นแนวยาวจากทิศเหนือลงทิศใต= ทางตะวันตกเป;นเทือกเขาผีป@นน้ําตะวันตก
ด=านตะวันออกเป;นเทือกเขาผีป@นน้ํากลาง ลักษณะท่ีราบของจังหวัดลําปางจะไม"ต"อเนื่อง เพราะมีแนว
เขามาค่ันแบ"งเป;นสามช"วง คือ ท่ีราบตอนบน ท่ีราบตอนกลาง ท่ีราบตอนล"าง 

แนวเทือกเขาผีป@นน้ําทางด=านตะวันตก เป;นเขตท่ีมีภูเขาสูงท่ีสุดของจังหวัดลําปาง โดยมีความสูงกว"า 
1,000 เมตรข้ึนไป ส"วนท่ีสูงสูงท่ีสุดคือดอยผาจ=อ สูงประมาณ 2,031 เมตร อยู"ในเขตอําเภอเมืองปาน 
เป;นเขตแบ"งของจังหวัดลําปางกบเชียงราย ป[าในเขตส"วนใหญ"เป;นป[าดงดิบ เป;นท่ีต้ังของอุทยาน
แห"งชาติท่ีสําคัญ คือ อุทยานแห"งชาติแจ=ซ=อน และอุทยานแห"งชาติดอยขุนตาน 

จังหวัดลําปางเป;นแหล"งกําเนิดแร"ธาตุท่ีสําคัญๆ ดังนี้ ถ"านหินลิกไนตT ใช=เป;นเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟzา พบเป;นจํานวนมาก ในอําเภอแม"เมาะ อําเภอแม"ทะ อําเภองาว และถือว"าลําปางเป;น
แหล"งถ"านหินลิกไนตTท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทย ดินขาวและดินเหนียว ใช=เป;นวัตถุดิบในการทําภาชนะ 
ถ=วย ชาม เซรามิค ดินขาวพบมากในอําเภอแจ=ห"ม อําเภอแม"ทะ อําเภอสบปราบ อําเภอเมือง ส"วนดิน
เหนียวพบมากในอําเภอเมือง อําเภอสบปราบ อําเภอแม"ทะ อําเภอแม"เมาะ อําเภอห=างฉัตร อําเภอ
เมืองปาน นอกจากนี้ยังพบแร"ธาตุต"าง ๆ เช"น ดีบุก พลวง แมงกานีส 

จังหวัดลําปาง ต้ังอยู"ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห"างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ"นดินสาย
พหลโยธินประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 
12,533.961ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,833,726  ไร" มีพ้ืนท่ีใหญ"เป;นอันดับ 5 ของภาคเหนือ 
รองจากเชียงใหม" ตาก แม"ฮ"องสอน และเพชรบูรณT  
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              มีอาณาเขตติดต'อดังนี้        
ทิศเหนือ                          ติดต"อกับจังหวัดเชียงราย         
ทิศใต*                              ติดต"อกับ จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก                    ติดต"อกับ  จังหวัดแพร" 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ       ติดต"อกับ  จังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันออกเฉียงใต*           ติดต"อกับ  จังหวัดสุโขทัย 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ         ติดต"อกับ  จังหวัดเชียงใหม" และ จังหวัดลําพูน 
  
 ขนาดพ้ืนท่ีรายอําเภอของจังหวัดลําปาง 

                                                                          
  
  
  
  
  

ท่ี อําเภอ 
พ้ืนท่ี 
ตารางกิโลเมตร 

1 เมืองลําปาง 1,172.190 
2 แม"เมาะ 959.151 
3 เกาะคา 551.152 
4 เสริมงาม 631.727 
5 งาว 1,815.313 
6 แจ=ห"ม 1,349.121 
7 วังเหนือ 1,034.323 
8 เถิน 1,623.660 
9 แม"พริก 646.470 
10 แม"ทะ 811.620 
11 สบปราบ 502.464 
12 ห=างฉัตร 684.757 
13 เมืองปาน 865.103 
รวม 12,647.13 
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แผนท่ีจังหวัดลําปาง 
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  จังหวัดลําพูน  ต้ังอยู"ในภาคเหนือตอนบน มีพ้ืนท่ีประมาณ ๔,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๒,๘๑๖,๐๐๐ ไร" เป;นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเล็กท่ีสุดของภาคเหนือตอนบน พ้ืนท่ีมีลักษณะ
ยาวตามแนวเหนือ - ใต=  
ทิศเหนือ   ติดต"อกับอําเภอสารภี และอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม"  
ทิศตะวันออก   ติดต"อกับ อําเภอห=างฉัตร และอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง  
ทิศใต=   ติดต"อกับ  อําเภอเถิน อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง และอําเภอสามเงาจังหวัดตาก       
ทิศตะวันตก      ติดต"อกับ อําเภอฮอด อําเภอดอยเต"า อําเภอจอมทอง อําเภอหางดง และอําเภอสัน    
ป[าตอง จังหวัดเชียงใหม"  
            ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป เป;นท่ีราบหุบเขา และพ้ืนท่ีภูเขา มีท่ีราบอยู"ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัด ซ่ึงเป;นส"วนหนึ่งของท่ีราบเชียงใหม" - ลําพูน หรือท่ีราบลุ"มแม"น้ําป�ง แม"น้ํากวง 
แม"น้ําลี้ และแม"น้ําทา ซ่ึงเป;นท่ีราบท่ีใหญ"ท่ีสุดในเขตภาคเหนือตอนบน มีความสูงเฉลี่ย ๒๐๐ - ๔๐๐ 
จากระดับน้ําทะเล ตัวเมืองลําพูนมีความสูงประมาณ ๒๙๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล พ้ืนท่ีจะค"อยลาด
สูงข้ึนในตอนกลางทางทิศตะวันออกเฉียงใต= และตะวันตกเฉียงใต= พ้ืนท่ีทางใต=มีลักษณะภูมิประเทศ
เป;นท่ีราบสูง มีระดับความสูงระหว"าง ๔๐๐ - ๘๐๐ เมตรข้ึนไป  
            พ้ืนท่ีส"วนใหญ"มีสภาพเป;นเนินเขา และภูเขาสลับซับซ=อนต"อเนื่องกันไปทางทิศตะวันออก 
อันเป;นส"วนหนึ่งของเทือกเขาผีป@นน้ําตะวันตก เป;นแนวลงมาทางทิศใต= ติดต"อกับจังหวัดตาก แล=ว
เลาะลําน้ําแม"ป�งข้ึนไปทางทิศเหนือจนจดเขต จังหวัดเชียงใหม" ทางด=านทิศตะวันตกคือ เทือกเขาดอย
ช=าง ซ่ึงเป;นจุดสูงสุดของจังหวัดลําพูน มีความสูงประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล รองลงมา
คือดอยสบเทิมอันเป;นส"วนหนึ่งของเทือกเขาผีป@นน้ําตะวันตกในเขต อําเภอทุ"งหัวช=าง ความสูง
ประมาณ ๑,๔๓๐ เมตร จากระดับน้ําทะเล  
            บริเวณเนินเขาและภูเขาสลับซับซ=อนดังกล"าว มีลําห=วยและทางน้ําเล็ก ๆ อยู"เป;นจํานวนมาก 
เป;นเขตต=นน้ําลําธารกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีส"วนใหญ"ของจังหวัด ทําให=เกิดท่ีราบลุ"มน้ําต"าง ๆ ดังนี้ 

จังหวัดลําพูน ต้ังอยู"ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู"ห"างจากกรุงเทพมหานคร 
ตามทางหลวงแผ"นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป;นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ"นดิน
สายพหลโยธิน เป;นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ต้ังอยู"ระหว"างเส=นรุ=งท่ี 
18 องศาเหนือ และเส=นแวงท่ี 99 องศาตะวันออก อยู"ในกลุ"มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู"ห"างจาก
จังหวัดเชียงใหม"เพียง 22 ก.ม. เป;นพ้ืนท่ี ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป;นศูนยTกลางความเจริญของ
ภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค ลุ"มน้ําโขง หรือพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร"วมกับ จังหวัดเชียงใหม" 
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จังหวัดลําพูนเป;นจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของภาคเหนือมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 4,505.882 
ตร.กม. หรือประมาณ 2,815,675 ไร" หรือคิดเป;นร=อยละ 4.85 ของพ้ืนท่ี ภาคเหนือตอนบน บริเวณท่ี
กว=างท่ีสุดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต= 136 กม. 
         ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดลําพูนต้ังอยู"ในภาคเหนือ ซ่ึงตามตําแหน"งท่ีตั้งอยู"ในเขตร=อนท่ีค"อน
ไปทาง เขตอากาศอบอุ"น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค"อนข=างหนาว แต"เนื่องจากอยู"ลึกเข=าไปใน 
แผ"นดินห"างไกลจากทะเล จึงมีฤดูแล=งท่ียาวนานและอากาศจะร=อนถึงร=อนจัดในฤดูร=อน จังหวัดลําพูน
มีสภาพภูมิอากาศแตกต"างกันอย"างเด"นชัด 3 ช"วงฤดู คือช"วงเดือนมีนาคม กับเมษายนมีอากาศร=อน 
ช"วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเป;นฤดูฝน และช"วงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือน
กุมภาพันธTมีอากาศหนาวเย็นเป;นฤดูหนาว ซ่ึงฤดูหนาวและฤดูร=อนนั้น เป;นช"วงฤดูแล=ง ท่ีมีระยะเวลา
ติดต"อกันประมาณ 6 เดือน ในช"วงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไม"ร=อนเท"ากับ ในฤดูร=อน และไม"
หนาวเย็นเท"า ฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยู"ระหว"างสองฤดูดังกล"าว 
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แผนท่ีจังหวัดลําพูน 
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รายช่ือสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ลํา
ดับ 

โรงเรียน ท่ีอยู' จํานวน 
บุคลากร 

จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ=านแปzนพิทยาคม หมู" 3 บ=านบ=านหนองเต"า ต.บ=าน
แปzน อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 
51000 

19 167 129 296 

2 จักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน 

หมู" - บ=าน426 ต.ในเมือง อ.เมือง
ลําพูน จ.ลําพูน 51000 

167 1308 1799 3107 

3 แม"ทาวิทยาคม หมู" 3 บ=านทาศาลา ต.ทาสบเส=า 
อ.แม"ทา จ.ลําพูน 51140 

26 157 157 314 

4 ป[าซาง หมู" 5 บ=านบ=านหนองหอย ต.ป[า
ซาง อ.ป[าซาง จ.ลําพูน 51120 

30 219 236 455 

5 ป[าตาลบ=านธิพิทยา หมู" 19 บ=านบ=านป[าตาล ต.บ=านธิ 
อ.บ=านธิ จ.ลําพูน 51180 

18 126 160 286 

6 ส"วนบุญโญปถัมภT 
ลําพูน 

หมู" 0 บ=านสันดอนรอม ต.ในเมือง 
อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 51000 

165 1204 2004 3208 

7 ทาขุมเงินวิทยาคาร หมู" 5 บ=านทาขุมเงิน ต.ทาขุมเงิน 
อ.แม"ทา จ.ลําพูน 51170 

23 153 162 315 

8 อุโมงคTวิทยาคม หมู" 7 บ=าน315 ต.อุโมงคT อ.เมือง
ลําพูน จ.ลําพูน 51150 

15 84 86 170 

9 น้ําดิบวิทยาคม หมู" 1 บ=านบ=านเหล"าป[าก�อย ต.
น้ําดิบ อ.ป[าซาง จ.ลําพูน 51120 

25 165 178 343 

10 วชิรป[าซาง หมู" 7 บ=าน210 หมู"บ=านนครเจดียT 
ต.นครเจดียT อ.ป[าซาง จ.ลําพูน 
51120 

26 221 163 384 

11 ธีรกานทTบ=านโฮ"ง หมู" 1 บ=านบ=านห=วยกาน ต.บ=าน
โฮ"ง อ.บ=านโฮ"ง จ.ลําพูน 51130 

51 449 450 899 
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รายช่ือสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
ลํา
ดับ 

โรงเรียน ท่ีอยู' จํานวน 
บุคลากร 

จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

12 บ=านโฮ"งรัตนวิทยา หมู" 1 บ=านบ=านหล"ายแก=ว ต.ศรี
เต้ีย อ.บ=านโฮ"ง จ.ลําพูน 51130 

13 43 75 118 

13 ทุ"งหัวช=างพิทยาคม หมู" 2 บ=านบ=านหนองป[าตึง  
ต.ทุ"งหัวช=าง อ.ทุ"งหัวช=าง จ.ลาํพูน 
51160 

32 170 238 408 

14 แม"ตืนวิทยา หมู" 16 บ=านใหม"สวรรคT ต.แม"ตืน 
อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 

24 140 145 285 

15 เวียงเจดียTวิทยา หมู" 4 บ=านวังดิน ต.ลี้ อ.ลี้  
จ.ลําพูน 51110 

84 643 883 1526 

16 ก่ิวลมวิทยา หมู" 1 บ=านวังศรีภูมิ ต.นิคม
พัฒนา อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 
52000 

22 57 63 122 

17 โป[งหลวงวิทยา 
รัชมังคลาภิเษก 

หมู" 15 บ=านบ=านโป[งหลวง  
ต.บ=านเอ้ือม อ.เมืองลําปาง  
จ.ลําปาง 52100 

13 64 78 142 

18 เมืองมายวิทยา หมู" 9 บ=านแพะ ต.บ=านแลง  
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000 

13 64 45 109 

19 บุญวาทยTวิทยาลัย หมู" 230 บ=าน- ต.หัวเวียง อ.เมือง
ลําปาง จ.ลําปาง 52000 

205 1749 2267 4016 

20 แม"เมาะวิทยา หมู" 8 บ=านเมาะหลวง ต.แม"เมาะ 
อ.แม"เมาะ จ.ลําปาง 52220 

45 330 489 819 

21 ลําปางกัลยาณี หมู" 0 บ=านเลขท่ี 224 ต.สวนดอก 
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52100 

167 892 2367 3259 

22 สบจางวิทยา หมู" 6 บ=านสบจาง เลขท่ี 3  
ต.นาสัก อ.แม"เมาะ จ.ลําปาง 
52220 

13 52 73 125 
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รายช่ือสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ลํา
ดับ 

โรงเรียน ท่ีอยู' จํานวน 
บุคลากร 

จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

23 เสด็จวนชยางคTกูล
วิทยา 

หมู" 4 บ=านบ=านร"องหอย  
ต.บ=านเสด็จ อ.เมืองลําปาง  
จ.ลําปาง 52000 

30 168 239 407 

24 เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางคT
นคร 

หมู" 12 บ=านเขลางคTทอง  
ต.บ"อแฮ=ว อ.เมืองลําปาง  
จ.ลําปาง 52100 

62 475 487 962 

25 ประชาราชวิทยา หมู" 1 บ=านนาแรม ต.บ=านร=อง  
อ.งาว จ.ลําปาง 52110 

14 93 107 200 

26 ประชารัฐธรรมคุณ หมู" 5 บ=านหลวงเหนือ ต.หลวง
เหนือ อ.งาว จ.ลําปาง 52110 

49 374 447 821   

27 ห=างฉัตรวิทยา หมู" 5 บ=านบ=านแพะ ต.ห=างฉัตร 
อ.ห=างฉัตร จ.ลําปาง 52190 

27 215 230 445 

28 แม"สันวิทยา หมู" 1 บ=านบ=านป[าเหียง ต.แม"สัน 
อ.ห=างฉัตร จ.ลําปาง 52190 

17 100 97 197 

29 เวียงตาลพิทยาคม หมู" 4 บ=านยางอ=อย ต.เวียงตาล 
อ.ห=างฉัตร จ.ลําปาง 52190 

13 40 33 73 

30 แม"ทะวิทยา หมู" 7 บ=านท"าแหน ต.แม"ทะ  
อ.แม"ทะ จ.ลําปาง 52150 

16 102 112 214 

31 สบปราบพิทยาคม หมู" 15 บ=านหล"ายฮ"องปุ�สามัคคี 
ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 
52170 

66 414 433 847 

32 เกาะคาวิทยาคม หมู" 5 บ=านบ=านเกาะคา ต.เกาะ
คา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 

13 53 72 125 

33 เสริมงามวิทยาคม หมู" 6 บ=าน134 ต.ทุ"งงาม อ.เสริม
งาม จ.ลําปาง 52210 

58 430 479 909 
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รายช่ือสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ลํา
ดับ 

โรงเรียน ท่ีอยู' จํานวน 
บุคลากร 

จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

34 แม"พริกวิทยา หมู" 5 บ=าน37 ต.พระบาทวังตวง 
อ.แม"พริก จ.ลําปาง 52180 

18 116 132 248 

35 แม"ทะประชา
สามัคคี 

หมู" 5 บ=านนาฟาน ต.ดอนไฟ  
อ.แม"ทะ จ.ลําปาง 52150 

14 37 51 88 

36 ไหล"หินวิทยา หมู" 2 บ=านบ=านไหล"หิน ต.ไหล"หิน 
อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 

13 57 60 117 

37 เวียงมอกวิทยา หมู" 14 บ=านเด"นไม=ซูง ต.เวียง
มอก อ.เถิน จ.ลําปาง 52160 

26 163 203 366 

38 แม"ทะพัฒนศึกษา หมู" 1 บ=าน234 ต.บ=านบอม  
อ.แม"ทะ จ.ลําปาง 52150 

14 81 93 174 

39 เถินวิทยา หมู" 7 บ=านบ=านดอนไชย ต.เถิน
บุรี อ.เถิน จ.ลําปาง 52160 

70 537 692 1229 

40 เมืองปานวิทยา หมู" 4 บ=านบ=านแพะ ต.เมืองปาน 
อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 

17 135 118 253 

41 วังเหนือวิทยา หมู" 4 บ=านทุ"งเปzา ต.วังเหนือ  
อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 52140 

66 507 675 1182 

42 ทุ"งกว�าววิทยาคม หมู" 4 บ=านบ=านจ�ง ต.ทุ"งกว�าว  
อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 

22 103 84 187 

43 เมืองปานพัฒนวิทยT หมู" 2 บ=านบ=านกล=วย ต.หัวเมือง 
อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 

15 102 101 203 

44 ทุ"งอุดมวิทยา หมู" 10 บ=านบ=านทุ"งแล=ง ต.บ=าน
ขอ อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 52240 

13 75 86 161 

45 แจ=ห"มวิทยา หมู" 10 บ=านวังสัก ต.แจ=ห"ม  
อ.แจ=ห"ม จ.ลําปาง 52120 

66 483 612 1095 
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