
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 - 2566

เพื่อให้การเตรยีมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 – 2566          
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏบิัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 

จึงให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ด าเนนิการ ดังนี้ 

จัดตั้งคณะท างานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง และติดตาม
สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพ้ืนที่
ทบทวน และจัดท าแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ พ้ืนที่เสี่ยง ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 
ข้อมูลทรัพยากร

เตรียมความพร้อมก าลังเจ้าหน้าท่ี เครื่องมอื อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมใช้งานตามภารกิจ

เน้นย้ าการป้องกันและลดการเกิดมลพษิที่ต้นทาง (แหล่งก าเนิด) โดยก าชับหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย           
ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด

กรณีการเผาในพื้นที่การเกษตรให้มอบหมายอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในพ้ืนที่ ตลอดจนใช้กลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมรณรงค์งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

ร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถงึสถานการณ์ มาตรการ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติตน ข้อมูลด้านสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข และผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของภาครัฐ



การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 – 2566 (ต่อ)

เพื่อให้การเตรยีมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565 – 2566          
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏบิัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” 

จึงให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ด าเนนิการ ดังนี้ 

เมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน หรอืระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานและมีแนวโน้มสูงขึ้น            
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อ าเภอ บูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรอืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน 
หน่วยอาสาสมัคร ประชาชนจติอาสา ยกระดับมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งก าเนดิฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเคร่งครัด

การปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงอันตราย เน้นย้ าการให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
อาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ พร้อมท้ังจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
การดูแลสุขภาพประชาชนให้มอบหมายหน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางที่มปีัญหา
สุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ัง
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพื้นที่ และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่
รับผิดชอบ
ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดติดตามสถานการณ์ และรายงานผลการด าเนนิการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
ผ่านกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางอย่างต่อเนื่อง



การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพ้ืนท่ีภาคใต้ 

 เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการและเครื่องจักกลสาธารณภัยประจ าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
 ตรวจสอบสภาพปัญหาที่ส่งผลต่ออุปสรรคในการระบายน้ า เร่งรัดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
 สร้างการรับรู้ แจ้งเตอืนประชาชนชนให้ระมัดระวังการสัญจรในพื้นที่เกดิน้ าไหลหลากและท่วมขังสูง

ขอให้จังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 



การป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ได้มกีารประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565
เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยม ีรองนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน

การจัดท าแผนบูรณาการป้องกัน     
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566

- วเิคราะห์จุดเกิดเหตุซ้ าซาก ท้ังช่วงเทศกาล  
และไม่ใช่เทศกาล
- จัดท าแผนที่ความเสี่ยงจุดเกิดอุบัติเหตุ
ซ้ าซาก
- ควรฝึกซ้อมและกวดขันเกี่ยวกับการกระท า
ผิดวนิัยอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ ปค. สถ. ปภ. 
รวมท้ังอาสาสมัครต่าง  ๆเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า
- สื่อสารและส่งเสริมการสร้าง “วัฒนธรรม
ความปลอดภัย” ให้เป็นวถิแีละพฤติกรรม
การด ารงชีวติประจ าวัน
- มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ

(ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัย 
ทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 

สถิติจ านวนอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีการ
เสียชีวติจากการใช้รถจักรยานยนต์ 
(ประมาณมากกว่าร้อยละ 80) จึงขอให้
หน่วยงานให้ความส าคัญกับผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ

ให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ 
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก  

(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2565
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วธิีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบ
การบันทกึคะแนนความประพฤติ 
ในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาต

ขับขี่ พ.ศ. 2565

ให้ทุกหน่วยงานน าผลการประชุม
ในวันนี้ไปด าเนินการในส่วน       
ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม      

(ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัย       
ทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570      

โดยเน้นมาตรการเชิงรุกในการ
จัดการและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
ด้านคน ถนน และยานพาหนะ 
เร่งรัดมาตรการสวมหมวกนิรภัย

ให้ได้ ร้อยละ 100



ปภ. ได้หารอืกับ ปค. และ สถ. เพื่อส ารวจแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานมีแผนการด าเนนิการเกี่ยวกับการฝึกซ้อม  
และกวดขันเกี่ยวกับการกระท าผิดวินัยจราจร โดยก าหนดแนวทางการด าเนนิ

โครงการ “(ชื่อจังหวัด) ร่วมใจสวมหมวกนริภัย 100 เปอร์เซ็นต”์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความมีวินัยและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามจราจร
2. เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศรีษะกรณีเกิดอุบัตเิหตุทางถนน
วธิีการด าเนินการ
1. จัดท ามาตรการองค์กร โดยก าหนดให้สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีมาติดต่อราชการ โดยก าหนดพื้นท่ีรับผิดชอบ ดังนี้

- ปภ. รับผิดชอบพื้นท่ีบริเวณศูนย์ราชการประจ าจังหวัด
- ปค. รับผิดชอบพื้นท่ีบริเวณท่ีท าการปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ
- สถ. รับผิดชอบพื้นที่บริเวณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง

2. รณรงค์ประชาสัมพันธม์าตรการ โดยการติดประกาศ/แจ้งเวยีนให้ทราบโดยท่ัวกัน  

3. ก าหนดวันเริ่มต้นกิจกรรม (kick off) ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 พร้อมกันท่ัวประเทศ
สถานท่ีด าเนินการ
1. ศูนย์ราชการประจ าจังหวัดทุกจังหวัด
2. ท่ีว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง

ระยะเวลาในการด าเนินการ : 21 ธันวาคม 2565
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีความปลอดภัย
ในการใช้รถใชถ้นน โดยสามารถลดอัตราการบาดเจ็บ
และเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน



ประเด็นขอความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงนิช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน     
ป ี2565 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่าย   
เพื่อกรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น เพื่อจ่ายเงนิช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ป ี2565

มท. ได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ป ี2565
และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
กรณีใดกรณีหน่ึงใน 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ีอยู่อาศัยประจ าอยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมขัง ติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สนิได้รับความเสยีหาย 
หรอืท่ีอยู่อาศัยประจ าถูกน้ าท่วมขังเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรอืนละ 5,000 บาท 

กรณีท่ีพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรอืนละ 7,000 บาท 

กรณีท่ีพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่น้ าท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน ขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรอืนละ 9,000 บาท

มท. แจ้งให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดด าเนินการส ารวจบ้านเรอืนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
ซึ่งจากการส ารวจเบื้องต้น มบี้านเรือนได้รับผลกระทบจ านวน 1,046,460 ครัวเรือน


