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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการบริ การด้าน
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา โดยการ
วิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษาความต้องการของประชาชน จานวน 375 คน ซึ่ งได้มาจากวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิและสัดส่ วน (Proportional Random Sampling) การรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ลักษณะ
คาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ
เกี่ ยวกับ การให้บริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย
จัง หวัด นครราชสี ม า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น เรี ย งตามล าดับ คื อ ด้า นงบประมาณ
(ค่าเฉลี่ย=3.99, S.D.= 1.06) รองลงมา คือ ด้านอุปกรณ์ (ค่าเฉลี่ย=3.97, S.D.= 1.08) และด้านบุคคล
(ค่าเฉลี่ย=3.96, S.D.= 1.06)
สรุ ปข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางต่อการบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา ในด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา มี ประเด็นด้านบุคลากรที่ ผวู ้ ิจยั เห็ นว่าต้อง
ได้รับการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อการให้บริ การและการปฏิบตั ิงานสู งขึ้นกว่าที่เป็ นอยู่
ในปั จจุบนั คือ ควรให้การบริ การอย่างเสมอภาค และทัว่ ถึ ง ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ สนับสนุ นให้มีความ
พร้อมต่อการให้บริ การอย่างรวดเร็ ว และมีความเต็มใจในการช่วยเหลือ
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ภูมหิ ลัง
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นหน่วยงานหลักในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นเมืองปลอดภัยน่าอยูม่ ีภารกิจในการจัดระบบป้ องกันเตือนภัยจากสาธารณ
ภัย อานวยการและดาเนิ นการบรรเทาสาธารณภัย ร่ วมกับ หน่ ว ยงานและองค์ก รทั้ง ภาครั ฐและ
ภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการป้ องกันบรรเทาฟื้ นฟูสาธารณภัยฝ่ ายพลเรื อน
และอุบตั ิภยั ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบรวดเร็ ว ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบนั มีแนวโน้มของการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเร่ งด่วน ขาดการควบคุมดูแลอัน
จะก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงในการเกิ ดสาธารณภัยที่จะทาให้เกิ ดความสู ญเสี ยในชี วิต และทรัพย์สินต่อ
ประชาชนในพื้นที่ได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีภารกิจหน้าที่โดยตรง
ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ และมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง จะต้องพัฒนาศักยภาพ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นให้มีความสามารถในการจัดการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้ นที่ ตามแนวนโยบายรั ฐบาลด้า นความปลอดภัย ของประชาชน มุ่ ง เน้นให้ป ระชาชนมี ค วาม
ปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น พร้ อ มการจัด ระบบป้ องกัน สาธารณภัย และอุ บ ัติ ภ ัย อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทัว่ ถึ งและทันท่วงที อี กทั้งยังสนับสนุ นให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมในการป้ องกันสา
ธารณภัยในชุ มชนและท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นการบริ หารจัดการสาธารณภัยทั้งขณะเกิดเหตุและ
หลังเกิ ดเหตุที่จะช่ วยลดความสู ญเสี ยต่อชี วิตและทรัพย์สิน จึงจาเป็ นต้องมีการเตรี ยมความพร้อม
ให้กบั ชุ มชนในการป้ องกัน เตือนภัย บรรเทา และฟื้ นฟูสาธารณภัย โดยเน้นความสาคัญต่อการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในชุมชน
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาเห็ นแล้วว่าการบูรณาการ การป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยร่ วมกับหน่ วยงานอื่ น เป็ นหัวใจของการปฏิ บ ตั ิ ให้เกิ ดผลอย่างเป็ นรู ป ธรรม
โดยเฉพาะกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีหน้าที่
แก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้า ดัง นี้ กรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จึ ง ได้จ ัด ท าโครงการอบรม
หลักสู ตรงานบรรเทาสาธารณภัยกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 9 พิษณุ โลก, 22546: 1) การให้ความรู ้และสร้างความสัมพันธ์เพื่อการประสานความร่ วมมือ
ด้า นการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหาสาธารณภัย ให้ป ระชาชนดาเนิ นการพัฒนาระบบการวางแผน
มาตรการการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของศูนย์ฯ โดยเน้น
การมีส่วนร่ วมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ เร่ งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรดังกล่าว
ทราบบทบาทและภารกิจของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกรมป้ องกันและบรรเทาสา
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ธารณภัยเป็ นศูนย์กลางในการประสานปฏิบตั ิการ และให้ความช่วยเหลือแก่ผปู ้ ระสบภัย ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการด้านสาธารณภัย และสร้าง
จิตสานึกให้ประชาชนว่างานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นหน้าที่ของทุกคนในพื้นที่ที่จะต้อง
ช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ในการดูแลชุมชนและเป็ นหน่วยราชการที่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด (กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย. 2547 ก: 1) ดังนั้นการสร้ างองค์กร
เครื อข่ายประชาชนในรู ปของอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาหรื
อภัยพิบตั ิต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น นอกจากนั้นยังสามารถสนับสนุ นงานด้าน
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น แต่ปัจจุบนั นี้ อปพร. ยังคงมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนประชากรทั้งประเทศ
ปั จจุบนั จะเห็นได้ว่าภัยพิบตั ิทวั่ ไปที่เกิ ดขึ้นตาม ธรรมชาติ และเกิ ดขึ้นจากการกระทาของ
มนุษย์ได้สร้าง ความสู ญเสี ยต่อชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนในทุก ภาค และมีแนวโน้มที่รุนแรง
มากขึ้นเรื่ อยๆ ดังนั้นการ เตรี ยมพร้อมเพี่อจะรับมือกับภัยพิบตั ิที่เกิ ดขึ้นนั้น โดย เฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับชุมชน จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งเร่ ง เสริ มสร้างให้เกิดขึ้น และเชื่ อมโยงเครื อข่าย เพื่อให้ หมู่บา้ น
และชุ มชนในพื้นที่เสี่ ยงภัย สามารถป้ องกันและ ช่ วยเหลื อตัวเอง รวมทั้งช่ วยเหลื อ ชุ มชนข้างเคียง
ได้จะ ช่วยลดความสู ญเสี ยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน ได้เป็ นอย่างดี
ภัยที่เกิดจากอัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ตลอดจนภัยอื่น ๆ ซึ่ งไม่วา่ จะ
เกิ ดจาก ธรรมชาติหรื อมีผทู ้ าให้เกิ ดขึ้น ล้วนเป็ นภัยที่ก่อให้เกิด อันตรายและความเสี ยหายต่อชี วิต
และทรัพย์สิน ส่ งผล กระทบต่อการประกอบอาชี พแก่ประชาชนโดยส่ วนรวม จัดเป็ นสาธารณภัยที่
รั ฐจะต้องดาเนิ นการหาวิธี ป้องกัน และระงับเหตุ ที่เกิ ดขึ้ นโดยเร็ ว พร้ อมทั้ง ให้ค วาม ช่ วยเหลื อ
ประชาชนโดยเร่ ง ด่ วน ตลอดจนรั ก ษาความ สงบเรี ย บร้ อยเพื่ อให้สถานการณ์ เข้า สู่ ส ภาวะปกติ
โดยเร็ ว ซึ่ งรวมถึงการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมชีวติ ความ เป็ นอยูท่ ้ งั ร่ างกายและจิตใจของประชาชน จาก
ภัยพิบตั ิแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น ภาคราชการอันได้แก่ จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่าง ๆ
และภาคเอกชนในหลายจังหวัดของประเทศไทยได้เข้ามาให้ความช่ วยเหลื อประชาชนเป็ นจานวน
มาก ซึ่ งได้สร้างความประทับใจแก่ประชาชนทัว่ ไปและประชาชนที่พบกับภัยพิบตั ิได้เข้ามาให้การ
ช่ วยเหลื ออย่างเต็มใจ แต่ยงั มีปัญหาเนื่ องจากข้อจากัดด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นขาดความรู ้ ความชานาญ และอัตรากาลังในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์
ในการช่ วยเหลื อยังไม่เพียงพอและไม่ทนั สมัย และที่สาคัญคื อ ยังขาดงบประมาณสนับสนุ นโดย
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถจัดตั้งงบประมาณหรื อใช้เงินสะสม
มาสนับสนุ นการดาเนิ นงานให้บรรลุ เป้ าหมายในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความ
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สู ญเสี ยในชี วิตและทรั พย์สินของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการช่ วยเหลื อบรรเทาปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัย
จากข้อ มู ล ข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่ า องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ยัง ประสบปั ญ หาในการ
ให้บริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่จะศึ กษาถึ ง ความต้องการของ
ประชาชนต่อการบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสี ม า เพื่อเสนอผลการวิจยั ต่อผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องนาไปกาหนดนโยบายการบริ หารการ
จัดบริ การในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษา ความต้องการของประชาชนต่อการบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลตาบลพิมาย
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา จานวน 15 ชุมชน จานวนประชากรทั้งหมด 5,461 คน (ข้อมูลจปฐ.
2 ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552)
กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ในการวิจยั ครั้ ง นี้ โดยวิธี การสุ่ มตัวอย่า งแบบชั้นภูมิ และสั ดส่ วน
(Proportional Random Sampling) ได้มาจากการเปิ ดตารางเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Early W.
Morgan) (อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์. 2546: 55) จานวน 375 คน
จากสู ตร
โดย n
N
e
แทนค่า

n

n
1  Ne2

= จานวนของขนาดตัวอย่าง
= จานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา
= ความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญ
n

n=

5,461
1  5,461 0.052



375
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การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการของประชาชนต่อ
การบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสี มา แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check – List)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความต้องการของประชาชนต่อการบริ การด้านการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลพิมายอาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา ที่ผวู้ ิจยั สร้าง
ลักษณะของแบบสอบถามตอนนี้ เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ งกาหนดเป็ น
เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ คือ
เกณฑ์ การให้ คะแนนของความต้ องการ
คะแนน 5 หมายถึง ความต้อ งการของประชาชนต่ อ การบริ ก ารด้า นการป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ความต้อ งการของประชาชนต่ อ การบริ ก ารด้า นการป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย มาก
คะแนน 3 หมายถึง ความต้อ งการของประชาชนต่ อ การบริ ก ารด้า นการป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ความต้อ งการของประชาชนต่ อ การบริ ก ารด้า นการป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย น้อย
คะแนน 1 หมายถึง ความต้อ งการของประชาชนต่ อ การบริ ก ารด้า นการป้ องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย น้อยที่สุด
ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย ในการดาเนิ นการวิจยั ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้ า ง
เครื่ องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ถึงวิธีทา
การวิจยั แนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนิยามศัพท์ให้ครอบคลุม
กรอบความมุ่งหมายของงานวิจยั เพื่อนามาทาการสร้างแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่จดั ทาเสร็ จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ และ
ทาการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด ตรวจสอบความเที่ยงตรง
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4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับ ประชาชนที่ ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.95
5. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล

สรุปผล
จากการวิจยั เรื่ อง ความต้องการของประชาชนต่อการบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 36 - 45 ปี
จบการศึกษาต่ากว่าปวช. มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท และมีอาชีพเกษตรกรรม
2. ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความต้อ งการของประชาชนต่ อ การบริ ก ารด้า นการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา พบว่า โดย
ภาพรวม พบว่า ค่ า เฉลี่ ย ความต้อ งการของประชาชนต่ อ การบริ ก ารอยู่ใ นมากในทุ ก ด้า น เรี ย ง
ตามลาดับ คือ ด้านงบประมาณ รองลงมา คือ ด้านอุปกรณ์ และด้านบุคคล แยกพิจารณาเป็ นรายด้าน
ดังนี้
2.1 ด้านบุคคล โดยภาพรวม พบว่า ความต้องการของประชาชนต่อการบริ การอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย=3.96, S.D.=1.06) ในทุกข้อ เรี ยงตามลาดับ คือ มีการตั้งศูนย์อานวยการเฉพาะ
กิ จ เมื่ อประสบกับ สาธารณภัย เพื่อรายงานให้กองอานวยการป้ องกันภัย ฝ่ ายพลเรื อนเขตท้องที่
(ค่าเฉลี่ย=4.04, S.D.=1.06) รองลงมา คือ มีการรักษาความปลอดภัยในบริ เวณที่เกิดอุทกภัย วาตภัย
และพื้ น ที่ รองรั บ การอพยพของประชาชน (ค่ า เฉลี่ ย =4.02, S.D.=1.08) จัดให้มี รายชื่ อและที่ อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยและมีความรู ้ ความ
เข้าใจแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย=3.97, S.D.=1.10) ให้การบริ การแจ้ง
เตือนภัย เพื่อให้ได้รับทราบสถานการณ์อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ย=3.95, S.D.=1.08) มีความ
เชี่ ยวชาญเป็ นอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์ ฉุกเฉิ นต่อสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ ย=3.94, S.D.=1.10) จะมีความ
พร้ อมต่อการให้บริ การอย่างรวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ย=3.89, S.D.=0.97) ให้การบริ การอย่างเสมอภาค และ
ทัว่ ถึง ไม่เลือกปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย=3.88, S.D.=1.10) และ มีความเต็มใจในการช่วยเหลือ (ค่าเฉลี่ย=3.93,
S.D.=0.99)
2.2 ด้านอุปกรณ์ โดยภาพรวม พบว่า ความต้องการของประชาชนต่อการบริ การอยูใ่ น
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย=3.97, S.D.= 1.08) ทุ กข้อ เรี ยงตามลาดับ คื อ จัดหาแหล่ งน้ าดับเพลิ ง แหล่ ง
ทรั พ ยากรที่ จาเป็ น เพื่ อเตรี ย มการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ค่ า เฉลี่ ย =4.04, S.D.= 1.03)
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รองลงมา คือ จัดให้มีเครื่ องดับเพลิงที่เหมาะสมสาหรับใช้กบั สารเคมีและวัตถุอนั ตรายติดตั้งประจา
อยู่ในจุ ดที่ ง่ายต่ อ (ค่าเฉลี่ ย=4.01, S.D.= 1.12) มี การติ ดตั้งสัญญาณเตื อนภัย กรณี เกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ น
(ค่ า เฉลี่ ย =4.00, S.D.= 1.02) อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อของกองป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี ค วาม
ทันสมัย (ค่าเฉลี่ ย=3.99, S.D.= 1.04) มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ เครื่ องมือในการให้บริ การเมื่อ
ประสบสาธารณภัย (ค่าเฉลี่ย=3.98, S.D.=1.05) ชุดเคลื่อนที่เร็ วที่สามารถเคลื่อนที่ออกไประงับและ
บรรเทาภัย ได้ท นั ที (ค่ า เฉลี่ ย =3.98, S.D.= 1.14) จัด ให้มี อุ ป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คลที่
เหมาะสมเช่ น หน้ากากป้ องกันอันตรายจากสารเคมี (ค่าเฉลี่ ย=3.98, S.D.=1.08) จัดให้มีระบบการ
เคลื่อนย้ายคนออกจากสถานที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น (ค่าเฉลี่ ย=3.98, S.D.=1.03) จัดเตรี ยมสถานที่พกั
อาศัย ชั่วคราว เพื่อเป็ นสถานที่ บรรเทาทุ กข์ (ค่า เฉลี่ ย=3.93, S.D.= 1.08) และ ยานพาหนะอยู่ใ น
ลักษณะพร้อมที่จะระงับและบรรเทาภัย (ค่าเฉลี่ย=3.93, S.D.= 1.05)
2.3 ด้านงบประมาณ โดยภาพรวม พบว่า ความต้องการของประชาชนต่อการบริ การ มี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก ในทุ ก ข้อ (ค่ า เฉลี่ ย =3.99, S.D.= 1.06) เรี ย งตามล าดับ คื อ จัดให้มี เงิ น
สงเคราะห์สาหรับผูป้ ระสบสาธารณภัยอย่างถูกต้องเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย=4.10, S.D.= 1.09)รองลงมา
คือ เพื่อการฟื้ นฟูบูรณะสภาพเพื่อให้สิ่งที่ถูกทาลายหรื อได้รับความเสี ยหายจากสาธารณภัยได้รับการ
ช่วยเหลื อ แก้ไข ให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม หรื อดีกว่าเดิม (ค่าเฉลี่ย=4.04, S.D.= 1.02) จัดงบประมาณ
สาหรับอาหาร ยารักษาโรค เครื่ องนุ่มห่ มแก่ผปู ้ ระสบภัยไว้ล่วงหน้า (ค่าเฉลี่ย=4.03, S.D.=1.06) จัด
งบประมาณการจัดระบบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อให้ได้รับทราบสถานการณ์อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ ย=4.03, S.D.=1.12) ตั้งงบประมาณเพื่อเตรี ยมอุ ปกรณ์ ยานพาหนะ กระสอบ
ทราย รวมทั้ง อาหารแห้ ง ส ารองไว้ล่ ว งหน้า (ค่ า เฉลี่ ย =4.02, S.D.= 1.01) จัด งบประมาณการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย=3.98, S.D.=1.01) มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดทาแผน
ป้ องกัน และระงับ อัค คี ภยั เพื่ อ จัด ระบบการปฏิ บ ัติ ง านไว้ล่ ว งหน้า ให้ ส ามารถ (ค่ า เฉลี่ ย =3.97,
S.D.=1.03) ตั้ง งบสนับ สนุ น บ้า นพัก ชั่ว คราว ส าหรั บ ผู ้ที่ ป ระสบสาธารณภัย (ค่ า เฉลี่ ย =3.95,
S.D.=1.10) จัดให้มีเบี้ยเลี้ ยง หรื อเงินโบนัสสาหรับผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจต่อการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่สาธารณภัย (ค่าเฉลี่ ย=3.94, S.D.=1.11) และจัดงบประมาณเพื่อปรับเปลี่ ยนสาหรับ
ยานพาหนะที่เก่าและหมดสภาพการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย=3.90, S.D.=1.07)

อภิปรายผล
จากสรุ ปผลการวิจยั ข้างต้นสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ด้านบุ คลากร จากผลการวิจยั พบว่า ความต้องการของประชาชนต่อการบริ การด้านการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา ส่ วนใหญ่อยู่
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ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยสู ง คื อ ให้การบริ การแจ้งเตื อนภัยต่อประชาชนโดยระบบการรายงานข่าว
พยากรณ์อากาศ เพื่อให้ได้รับทราบสถานการณ์อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว และ จัดให้มีรายชื่ อและที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ประชาชนตระหนักถึงความน่ากลัวของสาธารณภัยต่าง ๆ จึงมีความต้องการที่จะให้มีการให้บริ การ
แจ้งเตื อน เพื่อให้ได้รับทราบสถานการณ์ แล้วประชาชนจะต้องมี การเตรี ยมรั บมื อกับเหตุ การณ์ ที่
จะต้องเกิ ดขึ้นต่อมาได้อย่างมีสติ ซึ่ งสอดคล้องกับ พงษ์เผ่า เกษทอง (ออนไลน์ : 2550) รองอธิ บดี
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ประชุมร่ วมกันเพื่อกาหนดจุดที่ปลอดภัย
ในการหนีภยั และเส้นทางหนีภยั ที่หาดป่ าตอง เพื่อนาเสนอในการทา workshop ในวันที่ 20 เมษายน
2548 นี้ ที่โรงแรมเมโทรโพล เพื่อกาหนดแผนในการซ้อมหนี ภยั ในวันที่ 29 เมษายน 2548 ที่บริ เวณ
หาดป่ าตอง การจัดทาแผนซ้อมหนี ภยั สึ นามิจะต้องให้สัมพันธ์กบั การติดตั้งหอเตือนภัยที่หาดป่ าตอง
ซึ่ งขณะนี้ ได้ดาเนิ นการแล้วเสร็ จทั้ง 3 และจากการทดสอบเสี ยงเห็ นว่าเสี ยงน่ าจะเป็ นเสี ยงที่
เหมาะสมที่สุดเพราะมีเสี ยงที่ดงั มากและชัดเจน ในส่ วนของการซ้อมแผนอพยพคนหนี ไปในที่ ที่
ปลอดภัยนั้นเท่าที่ได้พูดคุ ยกับนายสมิทธ จะต้องดาเนิ นการให้เสร็ จภายในครึ่ งชัว่ โมง ซึ่ งในส่ วน
ของป่ าตองนั้นได้มีการแบ่งโซนการอพยพหนี ภยั ไว้ท้ งั หมด 7 โซนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ ง
สอดคล้องกับ มาตรการของ ชัยศรี มี พฒั น์ (ออนไลน์ : 2550) นายกเทศมนตรี ตาบลไม้เรี ยง การ
เตรี ย มการป้ องกัน ภัย ฝ่ ายพลเรื อ นเทศบาลต าบลไม้เ รี ย งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้า นบุ ค ลากร
อุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อเครื่ องใช้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานป้ องกันภัย ฝ่ ายพลเรื อนให้ครบถ้วนทุ ก
หน้าที่ ซักซ้อม ฝึ กซ้อมอบรมและกาหนดวิธีการปฏิ บตั ิ ตามหน้าที่ และขั้นตอนต่าง ๆ ให้สามารถ
ปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จัด ตั้ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญหรื อ เจ้า หน้า ที่ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการฝึ กอบรมความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
หรื อความรู ้เกี่ยวกับวิชาชี พพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามแผน การจัดทาแผนการปฏิบตั ิ
และมีการซักซ้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิได้ทนั ทีเมื่อมีเหตุเกิ ดขึ้น กาหนด
แนวทางและดาเนิ นการใช้การส่ งวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ โทรทัศน์ รวมถึ งระบบการกระจายข่าว
ท้องถิ่น จัดให้มีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชน มีการทุนและวิธีการในการอบรมประชาชนให้
รู้จกั การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้รู้จกั ระบบการเตือนภัยต่าง ๆ การปฐมพยาบาลและการ
ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ จากการฝึ กอบรมประชาชนดังกล่าว ทาให้ได้แนวทางเกี่ยวกับจัดหาอุปกรณ์และ
การเตรี ยมจัดหาอุปกรณ์ เพื่อป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สมบูรณ์ ข้ ึน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เกรี ยงไกร กิจประเสริ ฐ (2551) ศึกษาเรื่ อง สภาพปั ญหาและความต้องการของประชาชนต่อการ
บริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลบ้านแก่ง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
พบว่า ความต้องการของประชาชนต่อการบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
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ต าบลบ้า นแก่ ง อ าเภอตรอน จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ ในภาพรวมและรายด้า น อยู่ใ นระดับ มาก และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชัยวัฒน สวัสดิเวช (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั ญหา อุปสรรค และ
แนวทางการพัฒนาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา พบว่า ในประเด็น
เรื่ อง ปั ญหาด้านบุคลากรซึ่ ง ผลการศึกษา พบว่า มีปัญหาในด้านเจ้าหน้าที่มีจานวนไม่เพียงพอและ
ขาดบุ ค ลากรที่ มี อ งค์ค วามรู ้ ค วามสามารถโดยตรง ขาดทัก ษะในการชี้ แจงข้อ มู ล ทางเอกสาร
เจ้าหน้าที่ ยงั ขาดทักษะในการปฏิ บตั ิ งาน ขาดทักษะในการซ่ อมแผนปฏิ บตั ิ การแบบสมจริ ง ขาด
แรงจูงใจ และภาครัฐไม่ได้เข้าไปดูแลหรื อให้ความรู ้ ดา้ นทักษะของกลุ่มอาสาสมัครในมูลนิ ธิกลุ่ม
ย่อย ๆ และปั ญหาด้านการขาดแลนงบประมาณ ตลอดจนปั ญหาด้านการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือและเครื่ องจักรกล
ด้านอุปกรณ์ การบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนใหญ่มีความต้องการในระดับมาก ซึ่ งสู งกว่าระดับสภาพปั ญหาของประชาชนต่อการบริ การ
ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ งอยู่ในระดับปานกลางทุกประเด็น แต่ประเด็นที่ อยู่ใน
ระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยต่า คือ จัดเตรี ยมสถานที่พกั อาศัยชัว่ คราว เพื่อเป็ นสถานที่บรรเทาทุกข์
อาจเป็ นเพราะว่า เทศบาลตาบลบ้านแก่งไม่พร้อมในการจัดเตรี ยมที่พกั อาศัยชัว่ คราว เนื่ องจากเขต
พื้นที่ มีโอกาสที่ จะประสบสาธารณภัย ค่อนข้า งน้อยมาก จึ ง เป็ นเรื่ องใหม่ สาหรั บ การตระเตรี ย ม
สถานที่พกั อาศัยชัว่ คราว ยามเมื่อมีเหตุฉุกเฉิ น ทั้งนี้ ทาให้เทศบาลตาบลบ้านแก่งมุ่งที่จะปฏิบตั ิการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
(ออนไลน์ : 2550) มี พระราชดารั สว่า “การปฏิ บตั ิ ราชการในปั จจุ บนั นี้ มุ่งหมายเอาประสิ ทธิ ภาพ
ปริ มาณงานและความรวดเร็ วเป็ นสาคัญ ผูป้ ฏิบตั ิราชการจึงพากันนาเอาวิทยาการก้าวหน้า พร้อมทั้ง
เครื่ องกลที่ทรงประสิ ทธิ ภาพสู งต่าง ๆ มาใช้กนั อย่างกว้างขวาง วิทยาการเครื่ องกลเหล่านี้ เมื่อนามา
ปฏิบตั ิการ แล้วจะต้องได้ผลอย่างสู งทุกครั้งไป คือ ถ้าใช้ถูกก็ทาให้ได้ประโยชน์มาก ถ้าใช้ไม่ถูกก็
ทาให้เสี ยหายได้มากเท่า ๆ กัน การกระทาเอาสิ่ งเหล่านั้นมาใช้งานจึงต้องระมัดระวัง ศึกษาให้ทราบ
แน่แท้โดยตลอดก่อน ทั้งโครงงานที่จะทา ทั้งเครื่ องปฏิบตั ิงานที่จะใช้ มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้ นเปลือง
และสู ญเปล่าได้ง่ายดายที่สุด” และสอดคล้องกับงานวิจยั ของปรี ชา มาฆะเซ็นต (2554 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลเมืองพล จังหวัด
ขอนแก่ น ผลการศึ ก ษา พบว่า สภาพปั ญ หาของ การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ผูบ้ ริ หาร
เทศบาลและสมาชิ กสภาเทศบาลเห็ นว่าเป็ นปั ญหาอุปสรรคในการทางานเกิ ดจากการขาดระเบียบ
วินยั ของบุคลากร ขาดการเอาใจใส่ ของผูบ้ งั คับบัญชาขาดการฝึ กซ่ อม และขาดการประชาสัมพันธ์
สาหรับกลุ่มตัวแทนประชาชนเห็นว่าปั ญหาอุปสรรคในการทางาน เกิดจากการขาดระเบียบวินยั ของ
บุคลากร การประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึงหรื อมีอยู่ ขาดการร่ วมมือจากประชาชนในมาตรการเฝ้ าระวัง
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ทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ประชาชนป้ องกัน
ภัยเท่าที่ควร รวมทั้งเครื่ องมื อเครื่ องใช้มีไม่เพียงพอและไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนในกลุ่ มพนักงาน
เทศบาล อาสามสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)และเจ้าหน้าที่ กูภ้ ยั เห็ นว่าอุปสรรคในการ
ทางานนั้นเริ่ มตั้งแต่นโยบายที่ขาดความชัดเจน ผูบ้ ริ หารบางคนไม่เข้าใจในภารกิ จและวิธีการของ
การป้ องกันภัยจึ งสั่ง การไม่มีแบบแผน การคัดเลื อกบุ คลากรเข้าปฏิ บตั ิ งานไม่ได้คานึ งถึ งความรู ้
ความสามารถ ทัศนคติของบุคคล และเครื่ องมือเครื่ องใช้ไม่เพียงพอและไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ด้านงบประมาณ การบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลส่ วนใหญ่มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสู งกว่าระดับสภาพปั ญหาของประชาชนต่อการ
บริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับ ปานกลางทุ กประเด็น แต่ประเด็นที่
สภาพปั ญหาของประชาชนต่อการบริ การด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูร่ ะดับปานกลาง แต่
มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดทาแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั เพื่อจัดระบบ
การปฏิ บตั ิงานไว้ล่วงหน้าให้สามารถป้ องกันและระงับอัคคีภยั ได้ตามสถานการณ์ ของแต่ละพื้นที่
และจัดงบประมาณเพื่อปรับเปลี่ยนสาหรับยานพาหนะที่เก่าและหมดสภาพการใช้งาน ดังนั้นความ
ต้องการของประชาชนซึ่ งภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็ นว่า ประชาชนมีความต้องการให้
เทศบาลตาบลบ้า นแก่ ง มี ก ารจัดตั้ง งบประมาณเพื่ อจัดทาแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ได้ตาม
สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ และจัดงบประมาณสาหรับยานพาหนะที่เก่าและหมดสภาพการใช้งาน
ทั้ง นี้ รวมไปถึ ง อุ ป กรณ์ ก ารใช้ ง านในการบรรเทาสาธารณภัย ต่ า ง ๆ ที่ เ ก่ า และล้ า สมัย ด้ ว ย
จุดประสงค์เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อการให้บริ การประชาชน ณ สถานการณ์น้ นั ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิ จ ัย ของ เกรี ย งไกร กิ จ ประเสริ ฐ (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ ง สภาพปั ญ หาและความต้อ งการของ
ประชาชนต่อการบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลบ้านแก่ง อาเภอต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ความต้องการของประชาชนต่อการบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตาบลบ้านแก่ง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า จัด
งบประมาณเพื่อการฟื้ นฟูบูรณะสภาพเพื่อให้สิ่งที่ถูกทาลายหรื อได้รับความเสี ยหายจากสาธารณภัย
ได้รับการช่วยเหลือ แก้ไข ให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม หรื อดีกว่าเดิม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อานาจ ภาใจดี (2553) ศึ ก ษาเรื่ อง การศึ ก ษาแนวทางการแก้ปัญหาบริ การด้านการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ่อสลี อาเภอฮอด จังหวัดเชี ยงใหม่
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยป้ องกันการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า การบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ่อสลี อาเภอฮอด จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้จดั ทายุทธศาสตร์ การพัฒนา โดย
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กาหนดแนวทางบรรจุโครงการในแผนพัฒนา เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการให้บริ การ ผ่านทางปั จจัยการ
บริ หาร ด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ และบทบาทการจัดการ ปั ญหาการบริ การ
ด้า นการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า มาจากปั จจัย ทางการบริ หาร ด้า นงบประมาณที่
จัด สรรรอย่า งจ ากัด ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาเหตุ ส าธารณภัย ที่ เ กิ ดในพื้ น ด้า น
บุคลากรมีจานวนจากัดไม่เพียงพอต่อปริ มาณงานที่รับผิดชอบและไม่มีบุคลากรที่ มีความรู ้ เฉพาะ
ด้า นตามภารกิ จป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้า นเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ยัง มี จานวนและชนิ ดไม่
เพียงพอและคลอบคลุม เมื่อเทียบกับประเภทของภัยและพื้นที่รับผิดชอบ ด้านการจัดการมีขอ้ จากัด
จากการประสานงานเครื อข่ายสื่ อสารไม่คลอบคลุมนโยบายและความต่อเนื่ องของการบริ หาร จาก
ปั ญหาการบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ่ อสลี
อาเภอฮอด จังหวัดเชี ยงใหม่ ดังนั้น การศึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาการบริ การด้านการป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบ่อสลี เพื่อจะได้รับทราบและเป็ นแนวทาง
ปรับปรุ งพัฒนาการให้บริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไป
จากผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมของประชาชนมี ความต้องการต่อการบริ ก ารด้า นการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เเทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน โดยที่ประชาชนมีความต้องการต่อการบริ การด้านป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ด้านงบประมาณมากที่สุด ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า ประชาชนคานึ งถึงความปลอดภัยในชี วิตและทรัยพ์สิน
จึงมี ความต้องการให้เทศบาลตาบลพิมาย จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การบริ การด้านป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่อประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรการของ ชัยศรี มีพฒั น์ (ออนไลน์
: 2550) นายกเทศมนตรี ตาบลไม้เรี ยง กาหนดว่าหากศูนย์ อปพร. ที่ให้ความช่ วยเหลื อประสงค์จะ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายก็ให้เทศบาลตาบลไม้เรี ยง โดยสานักงานปลัดเทศบาล
พิจารณาให้การสนับสนุ น แต่ท้ งั นี้ ศูนย์ อปพร. ที่ให้ความช่ วยเหลื อนั้น จัดทารายละเอียดค่าใช้จ่าย
ให้เทศบาลตาบลไม้เรี ย งพิ จารณา ตามหลักเกณฑ์ ดัง นี้ ค่ า น้ า มันเชื้ อเพลิ งและหล่ อลื่ น ส าหรั บ
เครื่ อ งจัก รกลและยานพาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า ตอบแทน ค่ า ตอบแทนการปฏิ บ ัติ ง านนอกเวลา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ความต้องการของประชาชนต่อการบริ การด้านการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา พบว่าความต้องการของ
ประชาชนต่อการบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลพิมาย อาเภอพิมาย

12
จัง หวัดนครราชสี ม า มี ป ระเด็น ด้า นบุ ค ลากรที่ ผูว้ ิ จยั เห็ นว่า ต้อ งได้รั บ การพัฒนาเพื่ อก่ อให้เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพต่อการให้บ ริ การและการปฏิ บตั ิ งานสู งขึ้ นกว่าที่ เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั คือ ควรให้การ
บริ การอย่างเสมอภาค และทัว่ ถึ ง ไม่เลือกปฏิบตั ิ สนับสนุ นให้มีความพร้ อมต่อการให้บริ การอย่าง
รวดเร็ ว และมีความเต็มใจในการช่วยเหลือ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริ การด้านการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่เน้นการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเป็ นสาคัญได้อย่างเหมาะสมต่อไป
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานต่อการให้บริ การของบุคลากรด้านการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลอื่นๆ
3. ควรศึ กษาการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการบูรณาการการปฏิ บตั ิ การป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
4. ควรศึ ก ษาในเรื่ อ งความสามารถและศัก ยภาพขององค์ ก รปกครองท้อ งถิ่ น ในการ
ดาเนินการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ควรมีการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

