บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับที่..)
พ.ศ. ….
_______________
๑. เหตุผลและความจาเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
โดยที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย บั ง คั บ ใช้ ม าเป็ น เวลานาน
บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนและประชาชนทั่วไปในการจัดการกับภัยพิบัติ การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้ จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๒. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับที่..) พ.... .ศ. ประกอบด้วย ๑๘ มาตราดังนี้
๒.๑ แก้ไขเพิ่มเพิ่มนิยามคาว่า “ผู้ประสบภัย” และ “สาธารณะภัย”
แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคาว่า ”ผู้ประสบภัย“ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อให้ครอบคลุมทุกทุกคนในประเทศทั้งบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียน ไม่มีสถานทาง
ทะเบียน และชาวต่างชาติที่อยู่ ในประเทศไทยและเป็นผู้ ประสบภัย เนื่องจากที่ผ่ านมา ผู้ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน เช่น ชาวเล ชาวเขา ตนไทยพลัดถิ่น จะไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐได้ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่
บ้านเช่าด้วย นอกจากนั้นยังแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคาว่า “สาธารณภัย” ให้ครอบคลุมถึงการกัดเซาะชายฝั่ง เป็น
ภัยพิบัติประเภทหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันการกัดเซาะชายฝั่งกาลังเป็นภัยพิบัติเงียบที่กระบวนการแก้ปัญหายังไม่
มีแนวทางชัดเจน (ร่างมาตรา ๔)
๒.๒ ปรั บปรุ ง องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(กปภ.ช.)
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งมาจากองค์กรชุมชนและประชาชนผู้มีประสบการณ์จากการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
ชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการภัยพิบัติโดยชุมชน และผู้แทนองค์กรเอกชนผู้มีประสบการณ์การส่งเสริมชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ
(ร่างมาตรา ๕)
๒.๓ แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(กปภ.ช.)
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ให้
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีหน้าที่เพิ่มเติมในการส่งเสริมความรู้ชุมชนทั้งระดับ
จังหวัดไปจนถึงระดับตาบล ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เสนอแนะมาตรการทางการเงิน การคลังหรือมาตรการอื่นๆ ในการส่งเสริมชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
(ร่างมาตรา ๖)
๒.๔ แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(กปภ.ช.)
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อ
เพิ่มอานาจหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการจัดการภัย
พิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ร่างมาตรา ๘)
๒.๕ แก้ไขเพิ่มเติมอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยจังหวัด
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อานวยจังหวัด มีอานาจในประกาศเขตภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ทันท่วงที (ร่างมาตรา ๙)
๒.๖ กาหนดให้มคี ณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ให้มี
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กปภ.จ. โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีอานาจหน้าที่สาคัญในการจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวั ด เสนอแนะต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด และปฏิบัติการอื่นตามที่ กปภมอบหมาย .ช. (ร่างมาตรา ๑๐ และ ๑๑)
๒.๗ กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๐ แห่ งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๕
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน
และมีหน้าที่และอานาจดังนี้ (๑) จัดทาแผนจัดการภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น
ของตน (๒) ประกาศเขตภัยพิบัติในเขตท้องถิ่นของตนตามมาตรา ๒๑ (๓) จัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๔) ฝึกอบรม เตรียมความพร้อมเจ้าพนักงาน อาสาสมัครและ
ประชาชนในเขตท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ การป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส่ ง เสริ ม ชุ มชน
เตรี ย มพร้ อมรั บ มือภัย พิบั ติ การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (๖) ช่ว ยเหลื อผู้ อานวยการจังหวัดและ
ผู้อานวยการอาเภอตามที่ได้รับมอบหมาย (๗) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่ผู้อานวยการจังหวัดหรือผู้อานวยการ
อาเภอมอบหมาย
นอกจากนั้นยังกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่า ด้วยการ
จัดการภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตการปกครองของตน รวมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น มีหน้าที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ และ
เข้าดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการท้องถิ่นจามีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้สั่งข้าราชการฝ่าย (๑)
พลเรือนพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจาเป็นใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่อ (๒) งมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ
ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จาเป็น
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ (๓)
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห ่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง ขอความช่วยเหลือ (๔)
สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ (๕) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อนุมัติงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเพื่อดาเนิ (๖) อาคารหรือสถานที่ที่กาหนด นการ
ป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่ เ กิด ขึ้น ซึ่งต้องไม่เกิน ครั้ งละหนึ่งล้ านบาท จัดให้ มีการสงเคราะห์ (๗ )
ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว โดยในการปฏิบัติหน้าที่อาจร้องขอการสนับสนุนจากผู้อานวยการอาเภอ
และผู้อานวยการจังหวัด สนับสนุนผู้อานวยการท้องถิ่นก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๒-๑๕)
๒.๘ ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๕ โดย
การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครให้มีผู้แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตามจานวนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแต่งตั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสภาองค์กรชุมชน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร่าง
มาตรา ๑๖)
๒.๙ อาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน (อสม)
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อ
กาหนดให้ผู้อานวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ให้ความช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการมอบหมายและ
ตามระเบี ย บที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยการบริห ารและกากับดูแลอาสาสมั คร การคัดเลื อก การ
ฝึ ก อบรม สิ ท ธิ หน้ า ที่ แ ละวิ นั ย รวมถึ ง ค่ า ตอบแทน เบี้ ย เลี้ ย งของอาสาสมั ค ร จะเป็ น ไปตามระเบี ย บที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด สาหรับอาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน (อสม)
หรือบุคคลอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคาสั่ง
ผู้อานวยการ ให้ได้รับค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ (ร่างมาตรา ๑๖)
๒.๑๐ กาหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีอานาจหน้าที่สนับสนุนชุมชน
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อกาหนดให้สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน มีอานาจหน้าที่ในการสนับสนุนชุมชนและภาคประชาชนในการเตรียมความพร้อมการ
จัดการภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย๑๘ ร่างมาตรา) )
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