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ประเทศไทยกับอาเซียน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประวัติความเปนมา
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจการดับเพลิงในสมัยวิวัฒนาการ
การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของกิจการดับเพลิง
อํานาจหนาที่
โครงสราง
วิสัยทัศน
พันธกิจ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย และดินถลม
แนวขอสอบ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวขอสอบ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุทกภัย วาตภัย
หลักเกณฑและวิธีดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
แผนยุทธศาสตรปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2555-2559
ความรูเกี่ยวกับพนักงานราชการ
แนวขอสอบ ความรูเกีย
่ วกับพนักงานราชการ
ความรูเกี่ยวกับวิเคราะหนโยบายและแผน
แนวขอสอบวิเคราะหนโยบายและแผน
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สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
 พระราชบั ญ ญั ต ิ นี ้ ใ ห ใ ช บ ั ง คั บ ตั ้ ง แต ว ั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเปนตนไป
 “วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุดังตอไปนี้
(1) วัตถุระเบิดได
(2) วัตถุไวไฟ
(3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด
(4) วัตถุมีพิษ
(5) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค
(6) วัตถุกัมมันตรังสี
(7) วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(8) วัตถุกัดกรอน
(9) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง
(10) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย
แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม
“ผลิต” หมายความวา ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือรวม
บรรจุ
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผาน
“สงออก” หมายความวา สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร
“ขาย” หมายความถึง การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคา และให
หมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย
“มีไวในครอบครอง” หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น
และไมวาจะเปนการมีไวเพื่อขาย เพื่อขนสง เพื่อใช หรือเพื่อประการอื่นใด และรวมถึงการทิ้ง
อยู หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย
“ฉลาก” หมายความว า รู ป รอยประดิ ษ ฐ หรื อ ข อ ความใด ๆ ซึ่ ง แสดงไว ที่ วั ต ถุ
อันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับวัตถุอันตราย หรือ
ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุ
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อันตรายดวย
“อนุสัญญาหามอาวุธเคมี” หมายความวา อนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิต
สะสม และใชอาวุธเคมี และวาดวยการทําลายอาวุธเหลานี้ ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2536
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีผูรับผิดชอบแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตราย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพลั ง งาน รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริมและติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของเลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่นกับออก
ประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
รั ฐ มนตรี ผู รั บ ผิ ด ชอบมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ แ ละออกประกาศเพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

( คณะกรรมการวัตถุอันตราย
คณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
ประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมการคา
ภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรม
ประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบ ดีกรมวิชาการเกษตร อธิ บดี กรมวิทยาศาสตรการแพทย
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
ปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม ผู แ ทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสิบคนเปนกรรมการ และ
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
1. ข อ ใดมี ค วามถึ ง วั ต ถุ อั น ตราย
ก.วั ต ถุ ร ะเบิ ด ได
ข. วั ต ถุ ไ วไฟ
ค. วั ต ถุ อ อกซิ ไ ดซ แ ละวั ต ถุ เ ปอร อ อกไซด ง. ถู ก ทุ ก ข อ
2. “ขาย” ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย หมายความถึงขอใด
ก. การจําหนาย
ข. การมีไวเพื่อการขาย
ง. ถูกทุกขอ
ค. การแจกเพื่อประโยชนทางการคา
3. “ฉลาก” หมายความถึงขอใด
ก. รูป
ข. รอยประดิษฐ
ค. ขอความใดๆ ที่แสดงไวที่วัตถุอันตราย ง. ถูกทุกขอ
4. อนุสัญญาหามอาวุธเคมี มีขึ้นเมื่อใด
ก. 3 มกราคม 2536
ค. 13 มกราคม 2536

ข. 10 มกราคม 2536
ง. 23 มกราคม 2536

5. คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีผูใดเปนประธานกรรมการ
ก. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ข. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ค. อธิบดีกรมการขนสงทางบก
ง. อธิบดีกรมการคาภายใน
6. วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด เปนวัตถุอันตรายชนิดใด
ก. วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ข. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ค. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
ง. วัตถุอันตรายชนิดที่ 4

7

7. วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง เปน
วัตถุอันตรายชนิดใด
ก. วัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ข. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ค. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
ง. วัตถุอันตรายชนิดที่ 4
8. ผูใดมีอํานาจในการประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผู
มีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
9. วัตถุอันตรายใด ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม
ก. สิ่งที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน
ข. วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตซึ่งมิใชความจริง
ค. วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง
ง. ถูกทุกขอ
10. วัตถุอันตรายใดไมถือเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
ก. วั ต ถุ อั น ตรายที่ ผ ลิ ต ขึ้ น โดยมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ สิ่ ง เจื อ ปน หรื อ ลั ก ษณะอื่ น ที่ มี
ความสําคัญตอคุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑที่ กําหนดหรือที่ขึ้นทะเบียนไว
ข. วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง
ค. วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาดเคลื่อน แต
ไมถึงระดับที่กําหนด
ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง
11. ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากไมถูกตอง
หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไข ตองระวางโทษอยางไร
ก. จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข. จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ค. จําคุกไมเกินสี่เดือน หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ง. จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร
และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับ
เดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบั ญญั ติ นี้ เรี ยกว า “พระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ.
2522”
มาตรา 2 พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา และจะใช บั ง คั บ ในท อ งที่ ใ ด มี บ ริ เ วณเพี ย งใด ให ต ราเป น พระราช
กฤษฎีกา
สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ
ตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ให
ใช บ ทบัญ ญัต ิแ หง พระราชบัญ ญัต ินี้บ ัง คับ ไมว า ทอ งที่ที่อ าคารนั ้น ตั้ง อยู จ ะไดม ีพ ระราช
กฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
(3) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(4) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476
(5) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคาสํานักงาน
และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอด
เรือ รั้ว กําแพง หรือประตู ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สรางขึ้นให
บุคคลทั่วไปใชสอย
(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมี
น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว
ระยะหาง จากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมี
น้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถสําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9)
(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหหมายความ
รวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มี
ความสูงตั้งแตยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
ถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่
อาคารหรือสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลาย
ประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
“อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจ
เขาไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือ
ชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่
สําหรับฉายภาพยนตรแสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค
เพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
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“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือให
เปนทางสัญจรได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของ
ที่ดินและอาคารที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายใชหรือเปลี่ยนการใชรวมทั้งแสดง
ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะ และอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย
“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสรางดัดแปลง รื้อ
ถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด
เครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของอาคาร อยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการ
ได
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพและชนิ ด ของวั ส ดุ ตลอดจนวิ ธี ป ฏิ บั ติ ห รื อ วิ ธี ก ารสํ า หรั บ การก อ สร า ง
ดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ
การรับน้ําหนัก และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร
“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสราง
ขึ้นแทนของเดิมหรือไม
“ดั ด แปลง” หมายความว า เปลี่ ย นแปลงต อ เติ ม เพิ่ ม ลด หรื อ ขยายซึ่ ง
ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง
ๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่
กําหนดในกฎกระทรวง
“ซอมแซม” หมายความวา ซ อมหรือเปลี่ ยนสวนต าง ๆ ของอาคารใหค ง
สภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไปเชน เสา
คาน ตง หรือสวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบ
หลังคาเรือ นขึ้น ไป หรือ มีเนื้อ ที่ตั้ง แตหนึ่งไรขึ้นไปรวมทั้ง บริเวณที่อ ยูติดตอภายในระยะ
สามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
“ผู ค วบคุ ม งาน” หมายความว า ผู ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการอํ า นวยการหรื อ
ควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการ
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
1. พรบ.ควบคุมอาคาร ฉบับปจจุบนั แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับใด
ก. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551
ข. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2553
ค. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
ง. ฉบับที่ 6 พ.ศ.2558
ตอบ ค. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
2. พรบ.ควบคุมอาคาร มีผลบังคับใชเมื่อใด
ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ขอใดหมายถึง อาคาร
ก. เขื่อน
ค. แพ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ

ข. สะพาน
ง. ถูกทุกขอ

4. อาคารสูง หมายถึงอาคารที่มีความสูงตั้งแตกี่เมตรขึ้นไป
ก. สิบหาเมตร
ข. สิบแปดเมตร
ค. ยี่สิบเมตร
ง. ยี่สิบสามเมตร
ตอบ ง. ยี่สิบสามเมตร
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแต
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
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5. อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายถึงอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตกี่
ตารางเมตรขึ้นไป
ก. หนึ่งพันตารางเมตร
ข. หนึ่งพันหารอยตารางเมตร
ค. หาพันตารางเมตร
ง. หนึ่งหมื่นตารางเมตร
ตอบ ง. หนึ่งหมื่นตารางเมตร
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวน
ใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
6. อาคารชุมนุมคน หมายถึงอาคารที่มีการใชประโยชนในการชุมนุมคนโดยมีการใชพื้นที่กี่
ตารางเมตรขึ้นไป
ก. หารอยตารางเมตร
ข. หกรอยตารางเมตร
ค. หนึ่งพันตารางเมตร
ง. หาพันตารางเมตร
ตอบ ค. หนึ่งพันตารางเมตร
7. อาคารชุมนุมคน หมายถึงอาคารที่มีการใชประโยชนในการชุมนุมโดยมีผูมาชุมชุมตั้งแตกี่
คนขึ้นไป
ก. หาคนขึ้นไป
ข. หาสิบคนขึ้นไป
ค. หนึ่งรอยคนขึ้นไป
ง. หารอยคนขึ้นไป
ตอบ ง. หารอยคนขึ้นไป
“อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจ
เขาไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือ
ชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
8. อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตรแสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด เรียกวา
ก. โรงมหรสพ
ข. ที่สาธารณะ
ค. อาคารชุมนุมคน
ง. อาคารขนาดใหญ
ตอบ ก. โรงมหรสพ
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“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ ใชเป นสถานที่สําหรับฉาย
ภาพยนตรแสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดให
สาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
9. “เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตกี่หลังคาเรือนขึ้นไป
ข. สามสิบหลังคาเรือน
ก. สิบหลังคาเรือน
ค. หาสิบหลังคาเรือน
ง. หนึ่งรอยหลังคาเรือน
ตอบ ข. สามสิบหลังคาเรือน
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้น
ไป หรือ มีเ นื้อ ที่ตั้ง แตห นึ่ง ไรขึ้น ไปรวมทั้ง บริเ วณที่อ ยูติด ตอ ภายในระยะสามสิบ เมตร
โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
10. ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร เรียกวา
ก. ผูควบคุมงาน
ข. ผูดําเนินการ
ค. ผูตรวจสอบ
ง. ผูรับผิดชอบ
ตอบ ก. ผูควบคุมงาน
“ผู ค วบคุ มงาน” หมายความวา ผูซึ่ง รับ ผิด ชอบในการอํา นวยการหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
11. ขอใดหมายถึง เจาพนักงานทองถิ่น ในเขตเทศบาล
ก. นายกเทศมนตรี
ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ค. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ตอบ ก. นายกเทศมนตรี
12. เจาพนักงานทองถิ่นในเขตองคการบริหารสวนตําบล คือใคร
ก. นายกเทศมนตรี
ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ค. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
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แนวขอสอบกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
1.สถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไมติดไฟเปนสวนใหญ หมายถึง
ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา
ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง
ค. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรานแรง
ง. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยไดตลอดเวลา
ตอบ ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา” หมายความวา สถานที่ที่มี
วัตถุซึ่งไมติดไฟเปนสวนใหญ หรือมีวัตถุติดไฟไดในปริมาณนอยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณ
นอยที่เก็บไวในภาชนะปดสนิทอยางปลอดภัย
2. สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได และมีปริมาณไมมาก หมายถึง
ก. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางเบา
ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง
ค. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางรานแรง
ง. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยไดตลอดเวลา
ตอบ ข. สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง
“สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยอยางปานกลาง” หมายความวา
สถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได และมีปริมาณไมมาก
3. พลาสติก เปนเพลิงประเภทใด
ก. เพลิงประเภท เอ
ค. เพลิงประเภท ซี
ตอบ ก. เพลิงประเภท เอ

ข. เพลิงประเภท บี
ง. เพลิงประเภท ดี
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“เพลิงประเภท เอ” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน ไม ผา
กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
4. น้ํามัน เปนเพลิงชนิดใด
ก. เพลิงประเภท เอ
ข. เพลิงประเภท บี
ค. เพลิงประเภท ซี
ง. เพลิงประเภท ดี
ตอบ ข. เพลิงประเภท บี
“เพลิงประเภท บี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได กาซ
และน้ํามันประเภทตาง ๆ
5. เพลิงที่เกิดจากอุปกรณหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟา เปนเพลิงประเภทใด
ก. เพลิงประเภท เอ
ข. เพลิงประเภท บี
ค. เพลิงประเภท ซี
ง. เพลิงประเภท ดี
ตอบ ค. เพลิงประเภท ซี
“เพลิงประเภท ซี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากอุปกรณหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟา
6. เพลิงที่เกิดจาก แมกนีเซียมเซอรโคเนียม เปนเพลิงประเภทใด
ก. เพลิงประเภท เอ
ข. เพลิงประเภท บี
ค. เพลิงประเภท ซี
ง. เพลิงประเภท ดี
ตอบ ง. เพลิงประเภท ดี
“เพลิงประเภท ดี” หมายความวา เพลิงที่เกิดจากโลหะตาง ๆ ที่ติดไฟได เชน
แมกนีเซียมเซอรโคเนียม ไทเทเนียม รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
7.ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตกี่คนขึ้นไป ตองจัดใหมีแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย
ก. หาคน
ข. เจ็ดคน
ค. สิบคน
ง. สิบหาคน
ตอบ ค. สิบคน
ในสถานประกอบกิจการทุกแหง ใหนายจางจัดทําปายขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ และปดประกาศใหเห็นไดอยางชัดเจน
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ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย ประกอบดวยการตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย การ
ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข
8. นายจางตองจัดใหมีเสนทางหนีไฟทุกชั้นของอาคาร อยางนอยชั้นละกี่เสนทาง
ข. สองเสนทาง
ก. หนึ่งเสนทาง
ค. สามเสนทาง
ง. แลวแตความสะดวก
ตอบ ข. สองเสนทาง
ใหนายจางจัดใหมีเสนทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารอยางนอยชั้นละสองเสนทางซึ่งสามารถ
อพยพลูกจางที่ทํางานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสูจุดที่ปลอดภัยไดโดยปลอดภัยภายในเวลาไม
เกินหานาที
9. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ลูกจางสามารถอพยพสูเสนทางหนีไฟไดอยางนอยใชเวลาไมเกินกี่
นาที
ก. สามนาที
ข. หานาที
ค. สิบนาที
ง. สิบหานาที
ตอบ ข. หานาที
10. ปายหนีไฟ ตองมีขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวาเทาใด
ก. หาเซนติเมตร
ข. สิบเซนติเมตร
ค. สิบหาเซนติเมตร
ง. ยี่สิบเซนติเมตร
ตอบ ข. สิบเซนติเมตร
ใหนายจางจัดใหมีปายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ขนาดของตัวหนังสือตองสูงไมนอยกวาสิบหาเซนติเมตร และเห็นไดอยางชัดเจน
(2) ปายบอกทางหนีไฟตองมีแสงสวางในตัวเองหรือใชไฟสองใหเห็นไดอยางชัดเจน
ตลอดเวลา
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11. สัญลักษณแสดงวาเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายใชดับเพลิงประเภทใด สามารถมองเห็น
ไดชัดเจนในระยะไมนอยกวาเทาใด
ก. หาสิบเซนติเมตร
ข. หนึ่งเมตร
ค. หนึ่งเมตรหาสิบเซ็นติเมตร
ง. สองเมตร
ตอบ ค. หนึ่งเมตรหาสิบเซ็นติเมตร
12. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนยายไดที่ใชดับเพลิงประเภท ดี ในการติดตั้งใหมีระยะเขาถึงไม
เกินกี่เมตร
ก. สิบเมตร
ข. สิบสองเมตร
ค. ยี่สิบเมตร
ง. ยี่สิบสามเมตร
ตอบ ง. ยี่สิบสามเมตร
13.ในกรณีที่เก็บถังกาซไวภายในอาคาร ปริมาณเก็บรวมกันแหงละไมเกินกี่ลิตร
ก. หารอยลิตร
ข. หกรอยลิตร
ค. หนึ่งพันลิตร
ง. สองพันลิตร
ตอบ ง. สองพันลิตร
14. ระยะหางของถังกาซที่เก็บไวในอาคาร แตละแหงจะตองหางกันไมนอยกวาเทาใด
ก. หาเมตร
ข. เจ็ดเมตร
ค. สิบสามเมตร
ง. ยี่สิบเมตร
ตอบ ง. ยี่สิบเมตร
ในกรณีที่เก็บถังกาซไวภายในอาคาร ตองแยกเก็บไวในหองที่มีผนังทําดวยวัสดุทนไฟ
และมีการระบายหรือถายเทอากาศไดดี มีระบบตรวจจับกาซอัตโนมัติ ปริมาณเก็บรวมกัน
แหงละไมเกินสองพันลิตร โดยแตละแหงจะตองหางกันไมนอยกวายี่สิบเมตร
15. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเก็บถานหินในที่โลงแจง
ก. ตองพรมน้ําใหเปยกชื้นอยูตลอดเวลา
ข. อยาอัดทับใหแนนเพื่อปองกันการลุกไหมที่เกิดไดเอง
ค. หามกองไวสูงเกินสองเมตร
ง. ถูกทุกขอ
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แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555 – 2559
ตามอํานาจหนาที่ในมาตรา 11 จะเห็นไดวา งานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนการปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบสูง มีความหลากหลายเชิงสหวิทยาการ (Multi
Disciplines) และครอบคลุมทุกลักษณะงานทั้งงานดานวิชาการ งานอํานวยการ และงาน
ปฏิบัติการ รวมถึงเปนงานในลักษณะบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อที่จะสราง
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ให แ ก ป ระชาชนการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายดังกลาวจะเกิดผลสัมฤทธิ์ไดจําเปนตองมีแผนยุทธศาสตร กลยุทธ และแนวทาง
การดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะทําหนาที่เปนกรอบใหผูบริหารที่เกี่ยวของและหนวยงานใน
ทุกระดับนําไปแปลงเปนแผนงาน/โครงการ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในแผนฯ รวมทั้งใชกําหนดทิศทางการจัดสรรทรัพยากร ไมวาจะเปนเรื่องบุคลากร
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในชวงระยะเวลา 5
ป โดยที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขอบเขตอันกวางขวาง ปญหาที่เกิดจากสา
ธารณภัยในปจจุบันมีปริมาณและความซับซอนมากขึ้น ดังนั้น แผนยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนน
การผสมผสานความรวมมือทั้งภายในหนวยงานและเครือขายในการแกไขปญหา เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสําหรับประชาชนทุกคน บนพื้นฐาน
ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 73 ความวา “บุคคลมี
หนาที่รับราชการ ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร
ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม...”
แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะไมเนนงานประจํา หรือโครงการปกติที่หนวยงานตางๆ
ปฏิบัติอยู มีการกลาวถึงบางเทาที่จําเปนหรือเปนการเสริมแนวคิดในการดําเนินงาน แต
แนวทางหลักที่นําเสนอในแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้จะใหความสําคัญกับการพัฒนาองคกร
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรใหมีความแข็งแกรง ทั้งดานวิชาการ ดานอํานวยการ
และดานปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศ การสงเสริม สนับสนุน
พัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีศักยภาพ
พร อ มทั้ ง ได กํ า หนดแนวทางการบริ ห ารแผนยุ ท ธศาสตร ใ นเชิ ง นโยบายเพื่ อ ให เ กิ ด การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางเปนรูปธรรม และ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารในการ
วางแผนงาน/โครงการตามที่ไดกําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร
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แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555 – 2559
1. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
นับตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก เมื่อป พ.ศ. 2504 จนถึง
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศในลักษณะเฉพาะดาน โดย
มุงเนนไปที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกวาดานอื่นๆ โดยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
การพัฒนาประเทศอยูภายใตกระแสโลกาภิวัฒน ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และเริ่ม
ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
และฉบับที่ 10 ซึ่งปจจุบันกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพื่อ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมบูรณขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของ
ประเทศไปสูการเปนสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอม
ในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยมี
แนวทางที่สําคัญไดแก การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศเพื่อใหสังคมมีความยืดหยุนและมีภูมิคุมกัน โดย
(1) พัฒนาองคความรู และระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(2)
พัฒนาเครื่องมือในการบริการจัดการเพื่อรับมือกับความทาทายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(3) เตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(4) พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(5) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกและการสรางฐานความรวมมือกับ
ตางประเทศ ซึ่งแนวทางในระยะ 5 ปขางหนาดังกลาวเปนสิ่งที่กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตองใหความสําคัญและนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในบทบาทการลงทุนภาคสังคม
การพัฒนาประเทศที่เนนดานการเติบโตดานเศรษฐกิจ แตละเลยการใหความสําคัญ
กับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงผลใหประเทศไทยตองสูญเสียงบประมาณเปน
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จํานวนมากในการชวยเหลือผูประสบภัย และฟนฟูพื้นที่ประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพเดิม ซึ่ง
นับวันความรุนแรงที่เกิดจากสาธารณภัยจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน คือ ประชาชน
ขาดความรูความใจในการปองกันตนเองใหรอดพนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ดังจะเห็นไดจาก
เหตุการณคลื่นยักษสึนามิเขาทําลายแหลงทองเที่ยวแถบชายฝงทะเลอันดามันในพื้นที่ 6
จังหวัดภาคใต ไดแก ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง สตูล และตรัง ในเชาวันที่ 26 ธันวาคม 2547
ซึ่งเปนภัยพิบัตที่ไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ประชาชนขาดความรูความเขาใจที่จะนําพา
ตนเองใหรอดพนจากภัยพิบัติ จึงสงผลใหเกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพยสินเปนจํานวนมาก
แผนยุทธศาสตรกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555 – 2559
จากเหตุการณดังกลาว ทําใหรัฐบาลไดตระหนักถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้น จึงไดกําหนดให
เรื่องสาธารณภัยเปนนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดกําหนดใน
นโยบายที่ 5นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอ 5.3 กําหนดใหมีระบบการ
ปองกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยธรรมชาติ โดยนําระบบ
ขอมูลภูมิสารสนเทศมาใช กําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเตือนภัย พัฒนาระบบฐานขอมูล และ
ติดตั้งระบบเตือนภัย และจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานอันจําเปนที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่มีความ
เปราะบางหรือเสี่ยงภัย ตอภัยพิบัติอันเกิดภาวะคลื่นยักษในทะเลเปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในทุกแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ อยางไรก็ดี แมรัฐบาลจะใหความสําคัญกับสาธารณภัยแต
งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนใหแกกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละป ยังไม
เพียงพอตอการดําเนินงาน หรืออีกนัยหนึ่งรัฐบาลไดลงทุนในงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอยูในวงเงินที่จํากัด เมื่อเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไดรับตอประชากรของประเทศ กลาวคือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไดรับงบประมาณวงเงิน 2,541,163,300 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประชากรของประเทศที่มีอยู 67,764,033 คน แลว คิดเปนการลงทุนตอประชากรหนึ่งคน
เทากับ 37.50 บาท ดังนั้น การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ จึงไมอาจจะผูกติดกับ
เงินงบประมาณจากภาครัฐไดเพียงอยางเดียว แตควรจะสรางหรือผลักดันใหภาคสังคมไดเกิด
ความตระหนักถึงภัยพิบัติและรวมกันหาแนวทางแกไขกับปญหาดังกลาว โดยการบูรณาการ
ของทุกภาคสวน
3. ผลการดําเนินงานภายใตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2553 – 2557 แผนหลักการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 และ
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ความรูเกี่ยวกับตําแหนงวิเคราะหนโยบายและแผน
แผน (Plan)
การศึกษาในเรื่องนโยบาย แผน และโครงการนั้น จริงๆ แลวก็เปนการศึกษาในเรื่อง
เดียวกันนั่นเอง แตเหตุผลที่ตองเรียกชื่อตางกันก็เปนเพราะวา นโยบาย แผน และโครงการ
ตางก็มีวิธีการนําเสนอขอมูลที่ตางกัน นั่นคือ
นโยบาย (Policy) จะมีขอบเขตกวางขวาง ประกอบดวย ขอมูลหยาบๆ
คราวๆ และไมสามารถปฏิบัติตามไดทันที
แผน (Plan) มีขอบเขตที่แคบกวานโยบาย ประกอบดวย ขอมูลที่เปนรูปเปน
รางมากกวานโยบาย เปนแนวทางสําหรับปฏิบัติตามนโยบาย และโดยทั่วไปยังไมสามารถ
ปฏิบัติตามได
โครงการ (Project/Program) มีขอบเขตแคบที่สุด ประกอบดวย ขอมูลที่
ละเอียดครบถวน และสามารถปฏิบัติตามไดเลย
สรุปก็คือ การที่จะพิจารณาวาสิ่งใดจะเปนนโยบาย แผน หรือโครงการนั้น ให
ดูที่เนื้อหา คือ ถาเนื้อหาหยาบๆ กวางๆ ไมสามารถปฏิบัติตามไดจะเปนนโยบาย ถามี
เนื้อหาแคบลงมาจะเปนแผน และถามีรายละเอียดชัดเจนขนาดที่สามารถปฏิบัติตามไดถือวา
เปนโครงการ นั่นคือ โดยเนื้อหาแลวโครงการจะมีรายละเอียด วิธีการดําเนินการมากที่สุด
ฉะนั้นการดูที่ชื่อของนโยบาย/แผน/โครงการเพียงอยางเดียวอาจไมถูกตองก็ได
อยางไรก็ดี
ถาจะนิยามโดยใชคําวาแผนเปนตัวกลางในการนิยามแลว
นโยบายอาจหมายถึงแผนที่หยาบๆ แผน อาจหมายถึง นโยบายที่มีเนื้อหาที่มีรายละเอียด
มาก หรืออาจหมายถึง โครงการคราวๆ สวนโครงการอาจหมายถึง แผนที่ละเอียดที่สุด
ดังนั้น งานที่สําคัญที่สุดของการวางนโยบายก็คือ การกําหนดเปาหมาย หรือ
จุดมุงหมายในการบริหารงาน และงานที่สําคัญที่สุดของการวางแผนก็คือ การกําหนด
แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่จะทําใหบรรลุสูเปาหมายของนโยบาย สวนงานที่สําคัญที่สุดของ
การวางโครงการก็คือ การกําหนดวิธีปฏิบัติหรือวิธีดําเนินการเพื่อใหเกิดความสําเร็จตาม
แนวทางของแผน และเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของนโยบายที่ไดกําหนดเอาไวนั่นเอง
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ความหมายของแผน
“แผน” เปนเอกสารหรือขอความที่ระบุถึงแนวทาง วิธีการที่จะแกปญหาเพื่อ
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของแผนไวหลายความหมายมาก แตที่งายและ
เขาใจไดดีและนับเปนนิยามที่เปนตนแบบใหมีผูนําไปแตงเติมจนเกิดนิยามใหมๆ อีกหลาย
นิยามก็คือ นิยามของ Le Breton ที่กลาววา แผน คือ วิถีทางของการดําเนินการซึ่งไดกําหนด
ไวลวงหนาแลว (Plan is a predetermined course of action)
สรุปก็คือ แผน (Plan) เปนผลผลิตที่เกิดจากการวางแผน (Planning) แตการ
วางแผนทุกครั้งอาจไมไดเกิดขึ้นเปนแผนก็ได เมื่อการวางแผนดําเนินไปไดไมสําเร็จ ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นไดในหลายๆ กรณีดวยกัน
อยางไรก็ดี แผนไมใชสิ่งเดียวกับการวางแผน เพราะการวางแผนเปนการ
กระทํา (Action) ที่ถือวามีความเคลื่อนไหว (Dynamics) คือ จะตองมีการเก็บและวิเคราะห
ขอมูล แตแผนนั้นถือวาเปนสิ่งที่หยุดนิ่งแลว (Static) กลาวคือ เมื่อมีการเขียนแผนเสร็จแลว
เนื้อหาสาระในแผนจะเปลี่ยนแปลงไมได ซึ่งประโยชนสูงสุดของแผนก็คือ การลดความ
ผิดพลาดในการทํางานใหนอยลง หรือทําใหโอกาสที่งานจะสําเร็จมีมากขึ้นนั่นเอง
ลักษณะทั่วๆ ไปของแผน
จากนิยามดังกลาวขางตน ดร.สมพร แสงชัย ไดจําแนกลักษณะทั่วๆ ไปของ
แผนออกเปน 6 ลักษณะ คือ
1. ความเปนอนาคต (Future Oriented) แผนทุกแผนเปนเรื่องเกี่ยวกับ
อนาคต เพราะไมอาจวางแผนเพื่ออดีตหรือเพื่อปจจุบันได แตอนาคตของแผนอาจเปน
อนาคตอันใกลหรือไกลก็ไดไมจํากัด
2. มีการปฏิบัติ (Action Oriented) แผนมีไวเพื่อใหมีการปฏิบัติตามมา
ดังนั้นขอมูลแผนจึงเปนแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติตามทั้งสิ้น
3. เกี่ยวของกับบุคคลหรือองคการ (Organizational Oriented) การปฏิบัติ
ตามแผนตองใชคนจํานวนมากรวมมือกันในรูปองคการ ดังนั้นในเนื้อหาของแผนจึงตอง
กลาวถึงการจัดองคการเพื่อบริหารแผนดวย
4. มีการแกปญหาหรือขอขัดแยง (Problem Solving Oriented)
แนวความคิดที่ทําใหเกิดแผนก็คือ ความตองการเครื่องมือในการแกปญหา ดังนั้นหนาที่ของ
แผนคือ ตองใชแกปญหาหรือความขัดแยงอันเปนแรงผลักดันใหเกิดแผนนั้นๆ ได
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โดยทั่วไปแลวแผนจะเปนเครื่องมือตัวสุดทายที่จะถูกนํามาใชในการแกปญหา
กลาวคือ ถาไมมีความจําเปนจริงๆ แลวก็จะไมมีการวางแผน เพราะในการวางแผนนั้นตองมี
การลงทุน ตองเสียเวลา คาใชจายในการหาขอมูลเปนจํานวนมาก ซึ่งขอมูลในการวางแผนที่
สําคัญๆ ไดแก ขอมูลทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ธรรมชาติ ศาสนา และความ
เชื่อ ดังนั้นถาแผนเกิดขึ้นเมื่อใด นั่นก็แสดงวามีปญหาหรือขอขัดแยงที่รายแรงเกิดขึ้นแลว
5. มีมาตรฐาน (Standardized Oriented) การแกปญหาของแผนตองเปนไป
ตามมาตรฐานที่วางไวในแผน ฉะนั้นทุกแผนจึงตองกําหนดมาตรฐานของความตองการใน
การแกปญหาใหชัดเจน
6. ถือหลักประหยัด สมรรถภาพ และตรงเวลา (Economical/Efficiency
and Time Oriented) ทั้ง 3 ประการนี้ ถือเปนมาตรฐานอีกสวนหนึ่งของแผนดวย
สรุปก็คือ องคประกอบเบื้องตนของแผนมีอยู 3 ประการ คือ
1. เปนเรื่องของอนาคต
2. เกี่ยวของกับการกระทําหรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
3. เกี่ยวของกับการจัดองคการและจุดบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในอนาคต

ลักษณะของแผนที่ดี
นอกจากลักษณะทั่วไปของแผนดังที่กลาวมาแลวนั้น ยังมีผูกําหนดลักษณะ
ของแผนที่ดีเพิ่มเติมอีก ไดแก
1. ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดแจง (Clear Objective) วัตถุประสงคของแผน
เปนตัวกําหนดมาตรฐาน (Standard) และงาน (Job) ของแผน ดังนั้นจึงตองมีความชัดเจนใน
ความหมายและความตรงประเด็นดวย
2. ยืดหยุนได (Flexible) แผนตองสามารถดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับ
กาลเวลา แรงบีบคั้นที่เปลี่ยนแปลงไดเสมอ ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ทําใหแผนตางจากโครงการ
เพราะโครงการจะไมยืดหยุนเลย
3. ปฏิบัติไดจริง (Applicable) แผนตองเหมาะสมกับความตองการ
สอดคลองกับสถานการณที่เผชิญอยู และตองหลีกเลี่ยงปญหาใหเหลือนอยที่สุด เพื่อใหการ
นําไปปฏิบัติมีความราบรื่นมากที่สุด
4. มีความตอเนื่อง (Continuous) และปรับปรุงได (Dynamics) แผนอาจ
ถูกจํากัดดวยขอจํากัดมากมาย ดังนั้นความตอเนื่องของแผนจะชวยใหความสามารถในการ
แกปญหา หรือประโยชนของแผนสมบูรณขึ้นมาได
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แนวขอสอบ วิเคราะหนโยบายและแผน
3. ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติปจจัยอะไรที่ไมสามารถจะควบคุมได
(1) วัตถุประสงคของนโยบาย
(2) การทํางานเปนทีม
(3) งบประมาณ
(4) ความเห็นที่ขัดแยงกันของบุคคล
(5) โครงสรางขององคกร
ตอบ 4 ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะมีปจจัยมากมาย ทั้งปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกที่นโยบายไมสามารถควบคุมได ซึ่งปจจัยเหลานี้จะ
กระทบกระเทือนตอการนํานโยบายไปปฏิบัติได เชน สภาวะทางธรรมชาติ
ความเห็นที่ขัดแยงกันของบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ
4. Walter Williams กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการตระเตรียมวิธีการ
ดําเนินการกับอะไร
(1) การวิเคราะหนโยบาย
(2) เลือกแนวทางดําเนินการ
(3) ดําเนินการใหสําเร็จ
(4) ประเมินผลแนวทางการดําเนินการ
(5) คัดเลือกนโยบาย
ตอบ 3 Walter Williams กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) มี
ความหมาย 2 ประการ คือ
1. การจัดหาหรือการตระเตรียมวิธีการทั้งหมดทั้งปวงที่จะทําใหการดําเนินการ
สําเร็จลุลวงใหพรักพรอม
2.การดําเนินการใหสําเร็จลุลวง
5. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับความจําเปนในการประเมินนโยบาย
(1) เพื่อสรางความยอมรับดานมาตรฐานของการดําเนินงาน
(2) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของนโยบาย
(3) เพื่อเรียนรูถงึ ผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตอชุมชนและสังคมสวนรวม
(4) เพื่อประหยัดงบประมาณที่ใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
(5) เพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะการตัดสินใจในเชิงนโยบายวาควรทําตอเนือ่ งหรือ
สิ้นสุดนโยบาย
ตอบ 4 ความจําเปนในการประเมินนโยบาย มีดังนี้
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1.เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และสัมฤทธิผลของการใชจายเงินตาม
นโยบาย
2.เพื่อสรางความยอมรับในดานมาตรฐานของการดําเนินงานตามนโยบาย
3.เพื่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายวาควรจะทําตอเนื่องหรือไม
4.เพื่อเรียนรูถึงผลกระทบตาง ๆ ที่มไิ ดคาดคิดเอาไว
5. เพื่อเปนการพัฒนาตัวนโยบายไดดีขึ้น
6. แบบอะไรถูกตองในการวัดประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ของนโยบาย
(1) แผนการรายงาน
(2) แผนตรวจงาน
(3) แผนประเมินผลงาน
(4) แบบวิธที ดลอง
(5) แบบการวัดประสิทธิภาพ
ตอบ 3 การประเมินผลโดยการวัดประสิทธิผลของนโยบาย ถือเปนการประเมินผล
แบบซึ่งทําไดโดยการเปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงในรูปของหนวยของ
ผลิตผลหรือบริการกับผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นเอง ถาผลลัพธที่ไดเปนไปตาม
เปาหมายที่ตั้งเอาไวก็แสดงวาสามารถดําเนินกิจการตามนโยบายไดอยางมี
ประสิทธิผล
7. ขอใดกลาวไมถูกตองในความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
(1) มีสภาพปญหาความตองการเปลี่ยนไป
(2) มีความคิดริเริ่มใหมเกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนไป
(3) เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของทรัพยากร ซึ่งอาจสงผลทําใหผูกําหนดนโยบาย
ตองตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย
(4) เกิดจากความรูสึกเสียดายที่ไดมีการลงทุนลงแรงไปมากพอสมควรแลว
(5) มีกระแลการเรียกรองใหญจากประชาชนเกิดขึ้น
ตอบ 4. นโยบายสาธารณะนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได เมื่อมีความจําเปนบางอยาง
เกิดขึ้น เชน มีสภาพปญหาความตองการเปลี่ยนไป มีความคิดริเริ่มเกิดขึ้น
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของทรัพยากรที่มีอยู ซึ่งอาจสงผลใหผู
กําหนดนโยบายตองตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย เปนตน
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8. การนํานโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะทั่วไป 3 อยาง คือ
(1) ตองเปนกระบวนการ ตองเปนธรรมชาติ และตองลงมือกระทํา
(2) ตองเปนกระบวนการ ตองเปนธรรมชาติ และตองมีผลงานออกมา
(3) ตองเปนกระบวนการ ตองเปนกระบวนการที่มีระบบ ตองลงมือกกระทําจริง
(4) ตองเปนกระบวนการ ตองมีกลุมบุคคลทํา และตองมือกระทําจริง
(5) ตองเปนกระบวนการ ตองไดรับอนุมัติ และตองมีการลงมือกระทําจริง
ตอบ 3. ลักษณะของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีลักษณะทัว่ ไปดังนี้
1.ตองเปนกระบวนการ
2. ตองเปนกระบวนการที่มีระบบ
3.ตองมีการลงมือกระทําจริง
9. กระบวนการของนโยบาย (Processes of Policy) เรียกตามลําดับไดอยางไร
(1) กําหนด – วิเคราะห – ปฏิบัติ – ประเมิน (2) วิเคราะห – กอรูป – ประเมิน
(3) ประเมิน – ปฏิบัติ – วิเคราะห
(4) ปฏิบัติ – วิเคราะห – ประเมิน
(5) กําหนด – ปฏิบัติ – วิเคราะห – ประเมิน
ตอบ 1. . กระบวนการของนโยบาย ประกอบดวย
1. การกําหนดหรือการกอรูปนโยบาย
2. การวิเคราะหนโยบาย
3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ
4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย
10. ปจจัยสําคัญที่ผูกําหนดนโยบายตองรูเขาใจและตองทําใหกระจางชัดกอนเริ่มกระบวนการ
กําหนดนโยบาย
(1) ปญหาของนโยบาย
(2) สิ่งแวดลอมของนโยบาย
(1) ขั้นตอนในการกําหนดนโยบาย
(4) ถูกทุกขอ
(5) ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2
ตอบ 4. ปจจัยสําคัญที่ผูกําหนดนโยบายจะตองรูแ ละเขาใจกอนที่จะเริม่ กระบวนการ
กําหนดนโยบาย ไดแก
1. ปญหาของนโยบาย
2. สิ่งแวดลอมของนโยบาย
3. ขั้นตอนในการกําหนดนโยบาย
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