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ค�าน�า
 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นการน�าแนวคิดการพัฒนาระบบ 

การป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ระดับชุมชน ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการสร้างภูมิต้านทาน 

ให้แก่ชุมชนตามแนวทาง "ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง" รวมทัง้การน�าแนวคดิการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั

เพื่อป้องกันภัยตามหลักสากลคือ "รู้รับ - ปรับตัว - ฟื้นเร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน" (Resilience) โดยเสริมสร้าง 

ความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย และก�ากับการด�าเนิน 

การขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับ

กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction 2015 - 2030)

 ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) การบูรณาการ 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน  

(Build Back Better and Safer) และการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภยั

เป็นแนวทางหลกัในการด�าเนินการให้บรรลเุป้าหมายของแผน และน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการจดัการความเสีย่ง

จากสาธารณภัยซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เมื่อวันท่ี  

31 มีนาคม 2558 เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  

เป็นแผนแม่บท (Master Plan) ในการจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยเป็นกรอบและทิศทางใน 

การปฏิบัติการด้านสาธารณภัยให้แก่ประเทศไทย

 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีความมุ ่งหวังให้แผนการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถ

สร้างมาตรฐานของการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยให้เกิดข้ึนทุกชุมชน ตลอดจนการผนวกแนวคิด 

และวธิกีารในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยัให้อยูใ่นกระบวนการพฒันาประเทศสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื

ต่อไป 

พลเอก

(ประวิตร   วงษ์สุวรรณ)

รองนายกรัฐมนตรี
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1
บทที่

1.1 สถานการณ์สาธารณภัยโลก
 องค์การสหประชาชาติ (World Population Prospects : The 2012 Revision, UN) คาดว่า 
ในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิม่ข้ึนเป็น 9,600 ล้านคน และ 19,000 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2643 จากปัจจบุนัทีม่ ี
ประชากรอยู่ประมาณ 7,200 ล้านคน ซึ่งจะท�าให้ความต้องการสิ่งจ�าเป็นขั้นพื้นฐานต่อการด�ารงชีวิตในโลก 
ยคุปัจจบุนัมสูีงมากขึน้ กอปรกบัการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม 
การค้า และการลงทุน จึงต้องมีการแข่งขันและการขยายตัวตามเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ซึ่งผลที่จะตามมาคือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ถูกใช้อย่างรวดเร็วและฟุ่มเฟือย การพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ไม่ค�านึงถึง
ความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขีดจ�ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของทรัพยากรลดลง จึงเป็นเหตุ
ให้ระบบนิเวศถูกท�าลายอย่างต่อเนื่อง
 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change : IPCC 2014) คาดการณ์ว่า อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส 
ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2643 เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศมากเกินกว่าที่เคยเกิดขึ้น 
ท�าให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) ซึ่งมีผลกระทบให้สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงและ 
ส่งผลต่อฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ช่วงฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวที่สั้นลง ภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งที่ทวี 
ความรนุแรง ฝนตกชกุเพิม่ขึน้ในช่วงฤดฝูน เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและสภาพอากาศเลวร้ายบ่อยคร้ัง และระดบั 
ของน�้าทะเลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อประเทศต่าง ๆ เป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท จึงเป็นปัจจัยเส่ียงส�าคัญ 
ต่อการพัฒนาของประเทศ
 ศูนย์วิจัยการระบาดวิทยาของภัยพิบัติ (Centre for Research on the Epidemiology of 
Disasters : CRED, UNISDR) ได้รวบรวมสถิติในรอบ 100 ปี ของทวีปเอเชียที่ชี้ชัดว่า จ�านวนผู้เสียชีวิตจาก
ภัยแล้งสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุไซโคลน และสึนามิ ตามล�าดับ ดังแผนภาพที่ 1 – 1 
อย่างไรก็ดี สาธารณภัยที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะไม่ได้คร่าชีวิตมนุษย์เป็นจ�านวนมากแต่สร้างความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศนั้น ๆ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความยากจนและไม่สามารถกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้นาน
นับสิบปี ดังแผนภาพที่ 1 - 2 

แผนภาพที่ 1 - 1 : แสดงจ�านวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยในทวีปเอเชีย

สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัย
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แผนภาพที่ 1 - 2 : แสดงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสาธารณภัยในทวีปเอเชีย

 ข้อมลูสถิติสถานการณ์ดงักล่าวคาดการณ์ว่า แนวโน้มการเกดิสาธารณภยัของโลกจะทวคีวามรนุแรง 
มีความถี่มาก และอาจท�าให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกจึงตระหนักและ 
ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิการลดความเสีย่งและลดผลกระทบจากสาธารณภยั โดยมีกรอบด�าเนนิการหลัก ดังน้ี
 1.1.1	 กรอบการด�าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ	 พ.ศ.	 2558	 –	 2573	
(Sendai	Framework	for	Disaster	Risk	Reduction	2015	–	2030	:	SFDRR)
   เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและลดการสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจน 
ความสูญเสียต่อสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน และ
ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี เป้าหมาย คือ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงใหม่ พร้อมทั้งลดความเสี่ยง 
ที่มีอยู่เดิมตามมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี การเมือง และมาตรการเชิงสถาบัน (Institutional) ท่ีมีการบูรณาการและลดความเหลื่อมล�้า 
ในการป้องกัน รวมถึงการท�าให้ความล่อแหลมและความเปราะบางต่อสาธารณภัยลดลงด้วย ตลอดจนการเพิ่มให้ม ี
การเตรียมความพร้อมมากขึ้นเพื่อการเผชิญเหตุและฟื้นฟูอันน�าไปสู่ความสามารถที่จะรับมือและฟื้นคืนกลับ 
(Resilience) ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 1.1.2	 กรอบอนสุญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
   เพื่อหาแนวทางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
กบัมนษุย์และได้ก�าหนดหลกัการทีส่�าคญัไว้ คอื การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ระดบัโลกทีต้่องการความร่วมมอืระหว่างประเทศ โดยจ�าเป็นต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมและการแก้ปัญหาร่วมกนั
ระหว่างประเทศทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ เป็นการป้องกนัผลกระทบทีรุ่นแรงต่อการส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 1.1.3	 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER)
   เพือ่ให้มีกลไกด้านการจัดการสาธารณภยัระดับภูมิภาคทีมี่ประสิทธภิาพ สามารถลดความสูญเสีย 
จากสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
เพื่อร่วมกันรับมือ (ASEAN Joint Response) สาธารณภัยขั้นร้ายแรงอย่างยิ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ที่จ�าเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยความร่วมมือให้ใช้แนวทางที่ก�าหนดไว้ใน 
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AADMER ตลอดจนเคร่ืองมอืและกลไกระดบัภมูภิาคอาเซยีนได้จดัท�าไว้ อาท ิ(1) ความตกลงอาเซยีนฯ AADMER  
Work Programme (2010 – 2015) ซึ่งประเทศไทยเป็นแกนน�าร่วมกับประเทศลาว ในยุทธศาสตร์ท่ี 2  
การป้องกนัและบรรเทาภยัพบิติั (Strategic Component 2 : Prevention and Mitigation) และเป็นประเทศ
แกนน�าในส่วนขององค์ประกอบพืน้ฐานที ่3 (Building Block 3) คือ การกระจายสูก่ลุม่เป้าหมายและการท�าให้
เข้าสู่ระบบและกลไกปกติที่มีอยู่ (Outreach and Mainstreaming) (2) ระเบียบปฏิบัติมาตรฐานในการเตรียม
ความพร้อมและการรับมือเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินของภูมิภาคอาเซียน (Standard Operating Procedure for 
Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disaster and Emergency Response 
Operations : SASOP) และ (3) ศนูย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมของอาเซียน (ASEAN 
Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management : AHA Centre) เป็นต้น
 1.1.4	 ปฏญิญากรงุเทพว่าด้วยการลดความเสีย่งจากภยัพบิตัขิองเอเชยีและแปซฟิิก	พ.ศ.	2557 
(Bangkok Declaration on Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific 2014)
   เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานเครือข่ายร่วมกันด�าเนินการในประเด็นที่ส�าคัญ คือ  
(1) เสรมิสร้างความพร้อมของชมุชนในการรบัมอืและฟ้ืนกลบัเรว็ (2) ส่งเสรมิการลงทนุสาธารณะในการจดัการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยและสภาพภูมิอากาศเพื่อปกป้องผลพวงที่ได้จากการพัฒนา (3) ส่งเสริมความร่วมมือ 
ระหว่างรัฐและเอกชนในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (4) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การลดความเสีย่งจากสาธารณภยั (5) สนบัสนนุให้เกดิธรรมาภบิาลความโปร่งใส 
และความร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ (6) สนับสนุนให้ 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยปฏิญญากรุงเทพฯ นี้ ได้ตระหนักถึง
การพฒันาทีม่คีนเป็นศนูย์กลางเพือ่เสรมิสร้างภูมคิุม้กนัของชมุชนท้องถ่ินต่อสาธารณภยัตามแนวพระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 สถานการณ์สาธารณภัยประเทศไทย
 1.2.1	 สถิติสาธารณภัย
    สถานการณ์สาธารณภยัของประเทศไทยทีส่�าคญัทีเ่กดิขึน้และสร้างความสญูเสยีต่อชวิีตและ
ทรัพย์สินของประชาชน มีดังนี้
   (1)	อุทกภัย (Flood)
    อทุกภยั เป็นสาธารณภยัทีเ่กดิจากฝนตกหนกั และฝนตกสะสมเป็นเวลานาน ท�าให้เกดิน�า้ป่า
ไหลหลาก น�้าท่วมฉับพลัน น�้าท่วมขัง และน�้าล้นตลิ่ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่งสาธารณประโยชน์
และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายโดยมีสาเหตุหลัก ได้แก่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุม
ทะเลอันดามันและประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
อ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงเดอืนตลุาคมถึงธันวาคม ร่องมรสุมท่ีพาดผ่านภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ภาคกลาง รวมถึงหย่อมความกดอากาศต�่า และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่น) นอกจากนี้ 
ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน�้า เขื่อนแตก เป็นต้น ในระยะหลังปัญหาอุทกภัย 
เริ่มมีความรุนแรงขึ้น มีมูลค่าความเสียหายสูงมากขึ้น ดังแผนภาพที่ 1 - 3 อุทกภัยที่มีความสูญเสียมากที่สุด
คือ มหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ในพื้นที่ 64 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีผู้เดือดร้อน 5,247,125 ครัวเรือน 
จ�านวน 16,224,302 คน เสียชีวิต 1,026 คน รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท 
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แผนภาพที่ 1 - 3 : แสดงสถิติสถานการณ์อุทกภัย พ.ศ. 2552 - 2556

   (2)	ภัยแล้ง (Drought)
    ภยัแล้ง เกดิขึน้เนือ่งจากน�า้ น�า้ฝน น�า้ใต้ดนิ หรอืน�า้ในแหล่งน�า้ธรรมชาต ิหรืออ่างเกบ็น�า้ 
มน้ีอยกว่าปกติในช่วงเวลาหนึง่ โดยมปีรมิาณน้อยกว่าทีพื่ช คน หรอืสตัว์ต้องการ ซ่ึงเป็นสภาวะการขาดแคลน
น�า้อุปโภคและบริโภค รวมถงึ น�า้เพ่ือการเกษตรและอตุสาหกรรมในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่เป็นเวลานานจนก่อให้เกดิ
ความเสยีหาย และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชมุชน สงัคม และระบบเศรษฐกจิโดยรวม และจากสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุให้ฤดูฝนสั้นขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าฤดูแล้งจะยาวนานขึ้น พื้นที่
ตอนบนของประเทศจะมีปริมาณฝนตกน้อยลง ท�าให้ปริมาณน�้าในเขื่อนและอ่างเก็บน�้าทั่วประเทศมีปริมาณ
ไม่เพยีงพอเพือ่อปุโภคบรโิภค และเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน นอกจากนีค้วามเจรญิ
ของชุมชน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ และจ�านวนประชากรที่ได้มี 
การขยายตวัเพิม่ขึน้พร้อมกนั ท�าให้มคีวามต้องการใช้น�า้ในกิจกรรมต่าง ๆ  ของทกุภาคส่วนมากขึน้ จึงเป็นปัจจัยหนึง่
ที่ท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้าตามมา โดยมีมูลค่าความเสียหายที่ผ่านมา ดังแผนภาพที่ 1 - 4

แผนภาพที่ 1 - 4 : แสดงสถิติสถานการณ์ภัยแล้ง พ.ศ. 2552 - 2556
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   (3)	ภัยจากดินโคลนถล่ม (Landslide)
    ภัยจากดินโคลนถล่ม มักเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดตามมาหลังจากเกิดน�้าป่าไหลหลาก 
อันเนื่องมาจากพายุฝนที่ท�าให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องรุนแรง ส่งผลให้มวลดินและหินไม่สามารถรองรับ
การอุ้มน�้าได้ จึงเกิดการเคลื่อนตัวตามอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก ปัจจุบันปัญหาดินโคลนถล่มเกิดบ่อย
มากขึ้นและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท�าลายป่า  
การท�าการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน การท�าลายหน้าดิน เป็นต้น โดยมีผลกระทบดังแผนภาพที่ 1 - 5

แผนภาพที่ 1 - 5 :  แสดงสถิติสถานการณ์ภัยจากดินโคลนถล่ม  พ.ศ. 2552 - 2556

   (4)	แผ่นดินไหว	และสึนามิ (Earthquake and Tsunami)
     แผ่นดินไหว เป็นภัยธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบ
ได้กว้างไกล โดยมสีาเหตเุกดิจากการสัน่สะเทือนอย่างรนุแรงของพืน้ดินในช่วงเวลาหนึง่ เกดิข้ึนจากแรงเสียดทาน 
ระหว่างชัน้หินและชัน้ดนิภายใต้ผวิโลกตามแนวรอยเลือ่นของเปลือกโลกทีม่พีลงัและยงัเคลือ่นตวัอยูท่ัง้ภายใน
และภายนอกประเทศไทย ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศท่ีอยู่ใน
แนวรอยเลื่อนได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือน และ 
ทรัพย์สินของประชาชน ดังเช่น กรณีจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ความรุนแรงขนาด 6.3 
รวมทั้งเกิดแผ ่นดินไหวตาม (aftershock) อีกนับพันคร้ัง นอกจากนี้  แผ ่นดินไหวขนาดใหญ่ 
ในมหาสมุทรยังอาจท�าให้เกิดสึนามิท่ีเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงมาก มีพลังรุนแรง สามารถเคลื่อนที่ไป
ได้เป็นระยะทางไกล ๆ เมื่อเคลื่อนท่ีเข้าสู่บริเวณชายฝั่งทะเลจะท�าให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่ ที่เรียกกัน
ว่า “สึนามิ” (Tsunami) ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่อาศัยอยู ่
ตามบรเิวณชายฝ่ัง ดังทีเ่คยเกดิขึน้บรเิวณภาคใต้ฝ่ังทะเลอนัดามนั ในปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงท�าให้มผีูเ้สยีชวีติถงึ 5,395 ราย
   (5)	วาตภัย (Storm)
    วาตภัย เป็นสาธารณภยัทีม่สีาเหตุจากพายลุมแรง จนท�าให้เกดิความเสียหายแก่อาคาร 
บ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงชีวิตของประชาชน โดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ 
พายฝุนฟ้าคะนอง พายฤุดรู้อน และพายหุมุนเขตร้อน (ดีเปรสชัน่ โซนร้อน ไต้ฝุ่น) โดยเฉพาะพายหุมนุเขตร้อน
จะส่งผลกระทบต่อพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกว้างนบัร้อยตารางกโิลเมตร (บรเิวณทีศ่นูย์กลางของพายเุคลือ่นทีผ่่านจะ

ผลกระทบจากดินโคลนถล่มคน
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ได้รับผลกระทบมากทีส่ดุ) เมือ่พายมุกี�าลงัแรงในชัน้ดเีปรสชัน่จะท�าให้เกดิฝนตกหนกัและมกัมอีทุกภยัตามมา 
หากพายมีุก�าลงัแรงขึน้เป็นพายโุซนร้อนหรอืพายไุต้ฝุน่จะก่อให้เกดิภยัหลายอย่างพร้อมกนัทัง้วาตภยั อทุกภยั 
และคล่ืนพายชุายฝ่ังทะเล (Strom Surge) ซ่ึงเป็นอนัตรายและอาจก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างร้ายแรง ท�าให้มี
ผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมากได้ ส�าหรับมูลค่าความเสียหายที่ผ่านมา ดังแผนภาพที่ 1 - 6

แผนภาพที่ 1 - 6 :  แสดงสถิติสถานการณ์วาตภัย  พ.ศ. 2552 - 2556

   (6)	อัคคีภัย (Fire)
    อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ 
ความร้อน โดยความร้อนของไฟทีข่าดการควบคมุ ดูแล จะท�าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบรเิวณทีม่เีชือ้เพลิง 
เกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง หากปล่อยเวลาของการลุกไหม้นานเกินไป จะท�าให้เกิดการลุกลามมากยิ่งขึ้น สภาวะ
ของไฟจะรนุแรงมากขึน้ ถ้าการลกุไหม้มเีชือ้เพลงิหนนุหรอืมไีอของเชือ้เพลงิถกูขับออกมามาก ความร้อนแรง
ก็จะมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ท�าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ได้แก่ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุใด ๆ ที่มีสถานะเป็นของแข็ง 
ของเหลว หรือก๊าซที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใด ๆ หรือ จากการสันดาปเอง โดยมี
ความสูญเสียที่ผ่านมา ดังแผนภาพที่ 1 - 7 

แผนภาพที่ 1 - 7 : แสดงสถิติสถานการณ์ภัยจากอัคคีภัย พ.ศ. 2552 - 2556
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   (7)	ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน (Forest Fire & Smoke)
    ไฟป่า คือ ไฟทีเ่กดิขึน้แล้วลกุลามไปได้โดยอสิระปราศจากการควบคมุ เผาผลาญเชือ้เพลงิ
ธรรมชาตใินป่า ปัจจบุนัระดบัของการเกดิไฟป่าในประเทศไทยมคีวามรนุแรงมากจนกลายเป็นปัจจยัทีร่บกวน
ความสมดลุของระบบนเิวศอย่างรนุแรง ส่งผลกระทบตอ่พชื ดนิ น�า้ สัตว์ และสิ่งมชีีวิตต่าง ๆ  รวมทั้งชวีติและ
ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้  
ไฟป่ายงัก่อให้เกิดวกิฤตมลพิษหมอกควนัจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพอนามยั และการด�ารงชีวติ
ของประชาชนเป็นวงกว้าง ตัวอย่างกรณีสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องยกเลิกเที่ยวบินเป็นจ�านวนมาก 
เนือ่งจากหมอกควนัท�าให้ทศันวิสัยไม่ด ีเป็นอนัตรายต่อการข้ึนลงของเครือ่งบนิ โดยทีผ่่านมามีมูลค่าความเสียหาย
ดังแผนภาพที่ 1 - 8

แผนภาพที่  1 - 8  :  แสดงสถิติสถานการณ์ภัยจากไฟป่า พ.ศ. 2552 - 2556

   (8)	ภัยจากการคมนาคม
    การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมอย่างต่อเนือ่งของประเทศซึง่ส่งผลให้เกดิภยัจาก 
การคมนาคมมากข้ึน และเป็นสาเหตขุองการเสยีชวีติท่ีส�าคญัในล�าดับต้น ๆ  ของประชากรของประเทศ รวมทัง้
ความสูญเสียด้านอื่น ๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
การสูญเสียทรัพยากรบุคคลของชาติ ฯลฯ ซึ่งร้อยละ 90 ของภัยจากการคมนาคม คือ อุบัติเหตุทางถนน  
โดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน การท�าผิดกฎจราจร และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว
ขับขี่ การไม่สวมหมวกนิรภัย อีกท้ังยานพาหนะ สภาพถนน และสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย จากข้อมูลของ
กระทรวงสาธารณสุขในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 คน หรือคิดเป็น 21.96 คน 
ต่อประชากรหน่ึงแสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,166 คน โดยมีความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  
ดังแผนภาพที่ 1 - 9
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แผนภาพที่ 1 – 9 : แสดงสถิติสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคม พ.ศ. 2552 - 2555

   (9)	โรคระบาด (Infectious disease)
    โรคระบาด เป็นโรคที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันในชุมชนหรือในแหล่งหนึ่งแหล่งใด 
ในอัตราสูงกว่าสถานการณ์ปกติท่ีควรเป็น โดยการติดเชื้อนั้นลุกลามแพร่กระจายจากแหล่งที่อยู่ใกล้เคียง 
จุดเริ่มต้นของโรค และสามารถแพร่กระจายลุกลามไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ไกลออกไป ในช่วงหลายทศวรรษ  
ที่ผ่านมาได้เกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่องท้ังโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบการระบาด  
ในมนษุย์หรอืโรคตดิเชือ้ท่ีพบในพ้ืนท่ีใหม่ เช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ โรคไข้หวดันก โรคติดเชือ้ไวรสัอโีบลา เป็นต้น 
ส�าหรับโรคติดต่ออุบัติซ�้าซึ่งเป็นโรคติดเชื้อท่ีเคยแพร่ระบาดในอดีตที่สงบไปแล้วแต่กลับระบาดขึ้นใหม่ เช่น  
โรคไข้ปวดข้อยงุลาย กาฬโรค เป็นต้น ทัง้นี ้โรคติดต่ออบุตัใิหม่หรอืโรคตดิต่ออบัุตซิ�า้จะเกดิขึน้อยูเ่ป็นระยะ ๆ  
ซึง่อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิการแพร่กระจายเชือ้มาจากประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย โรคระบาดทีส่�าคญั ๆ  สรุปดังนี้

ปี	พ.ศ. โรคระบาด ปี	พ.ศ. โรคระบาด

2547 โรคไข้หวัดนก 2555 โรคไข้เลือดออก

2552 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ ์ใหม่ 2009 
(H1N1)

2556 โรคตดิต่อระบบทางเดนิหายใจเฉยีบพลนั 
(Middle East  Resp i ratory 
Syndrome : MERS - CoV)

2551-2552 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2557 โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนคน บาท
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 1.2.2	 พื้นที่เสี่ยงสาธารณภัย
    พื้นที่เสี่ยงสาธารณภัย ประเภทภัยท่ีส�าคัญและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศไทย  
ดังต่อไปนี้

แผนภาพที่ 1 - 10 : แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว (ซ้าย) และพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม (ขวา)

 

แผนภาพที่ 1 - 11 : แสดงพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (ซ้าย) และพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง (ขวา)
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1.4 บทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผ่านมา
 บทเรียนจากการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยที่ผ่านมา สามารถสรุปปัญหา ข้อจ�ากัดด้านต่าง ๆ 
ได้ดังนี้
 1.4.1	 ด้านโครงสร้าง	องค์กร	และกลไกการจัดการสาธารณภัย
   โครงสร้าง องค์กร และกลไก ทีร่บัผดิชอบเมือ่เกิดสาธารณภยัของประเทศไทยมหีลายระดบั
หลายส่วนราชการและหน่วยงาน ตั้งแต่การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย การเผชิญเหตุ 
การจดัการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลอืและบรรเทาทุกข์ขณะเกิดเหตุการณ์ จนถงึการฟ้ืนฟผููป้ระสบภัย 
และพื้นที่ภายหลังการเกิดภัย ซึ่งแต่ละส่วนราชการและหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลังและ 
มผีูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในการก�าหนดแนวทางจัดหาเคร่ืองมอือุปกรณ์ เพ่ือรับมอืกบัสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้แล้วกต็าม 
แต่ปัญหาพืน้ฐาน คอื การขาดความเป็นเอกภาพในการจัดการสาธารณภยัท้ังในระดับชาติ จังหวดั อ�าเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กอปรกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักตามกฎหมายไม่สามารถสั่งการได้ครอบคลุม 
ทกุหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ข้าร่วมในการเผชญิเหตุด้วยตนเอง ท�าให้การประสานงานและ
การสนธกิ�าลงัจากส่วนราชการและหน่วยงานยงัขาดประสิทธภิาพ ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และไม่มีการก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงขาดเป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
 1.4.2	 ด้านกระบวนการวางแผน	และการสนับสนุน
   การระดมทรัพยากรเข้าสู่พื้นที่ประสบภัย ยังขาดแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เมื่อเกิดเหตุ
ทุกหน่วยงานจะเข้าพื้นท่ีประสบภัยด้วยตัวเอง ไม่มีการประสานงานกับหน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมาย 
ในพื้นที่ ท�าให้ขาดความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เน่ืองจากทุกหน่วยงานมุ่งให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยเป็นล�าดับแรก แต่การปฏิบัติงานกลับไม่มีการวางแผนในภาพรวม ต่างหน่วยต่างปฏิบัติงาน  
ตามแนวทางของตนเอง โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ ความมุ่งหมายในการปฏิบัติในภาพรวม ท�าให้หน่วยเผชิญเหต ุ
ในพืน้ทีไ่ม่สามารถปฏบิตังิานได้อย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา และเป็นระบบ เนือ่งจากไม่มกีารวางแผน การสนบัสนนุ
ด้านทรพัยากร เช่น เชือ้เพลงิ อปุกรณ์พเิศษ และส่วนใหญ่ไม่มกีารจดัเตรยีมงบประมาณในการเผชิญเหต ุเป็นต้น
จึงเกิดความสับสนและล่าช้าในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 1.4.3	 ด้านองค์ความรู้	และข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณภัย
   การวิจัยและพัฒนาการจัดการสาธารณภัยของประเทศ ยังไม่มีความชัดเจนถึงยุทธศาสตร์ 
ทิศทางรูปแบบ และระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในแต่ละประเภทภัย 
ขาดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยของแต่ละประเภทภัยที่แท้จริง เช่น พื้นที่แล้งซ�้าซาก พื้นที่ดินโคลนถล่ม ฯลฯ ที่จะมี
ผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงระดับนโยบายขาดการให้ความส�าคัญและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
 

1.5 บทสรุป
 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วในปัจจุบันท�าให้เห็นชัดว่า แนวโน้มสถานการณ์
สาธารณภัยจะมีความรุนแรงมากข้ึน และถือเป็นภัยร้ายแรงที่จะคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และของประเทศได้ นอกจากนี้ การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์สาธารณภัยยังส่งผลกระทบต่อทิศทาง 
การพัฒนาประเทศในอนาคตอีกด้วย และผลพวงที่เกิดขึ้นจากการจัดการสาธารณภัยประเทศหนึ่งยังมีผลกระทบ
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ต่อประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อทบทวนผลการปฏิบัติด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยระยะที่ผ่านมาได้สะท้อนปัญหาและความท้าทายต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  
กระบวนการ และองค์ความรู้ จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และ 
การสร้างภูมิคุ้มกันในการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
อันประกอบด้วย ความมีเหตุผล และความพอประมาณในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีต่อการรู้รับปรับตัวกับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความรู้และคุณธรรมในการจัดการ
สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 มุ่งให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกับสาธารณภัย โดยการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ  
การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิควบคมุและลดมลพิษ และพฒันาระบบบรหิารจดัการ 
พร้อมทั้งเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีระหว่าง 
ประเทศ นอกจากนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติได้ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาต ิ 
(พ.ศ. 2557 – 2561) เป็นกรอบทศิทางการด�าเนนิงานของหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง โดยมุง่เน้นให้คนในชาติ
มีภูมิคุ้มกัน มีส่วนร่วม และผนึกก�าลังทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive 
Management) ทั้งนี้ การด�าเนินงานจะเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายใต้
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม 
ดังนั้น จึงเป็นท่ีประจักษ์ว่า นโยบายระดับประเทศได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพได้สอดคล้องกับนโยบายระดับโลกภายใต้บริบท “การจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย” (Disaster Risk Management) ซ่ึงเป็นการน�าแนวคิดเรื่องความเสี่ยงมาเป็น
ปัจจัยหลักในการจัดการสาธารณภัยจากเชิงรุกไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และ
การฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) พร้อมทั้ง ได้ตระหนักว่า 
การจัดการสาธารณภัยในปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะของประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นแล้ว เพราะ
ฉะน้ันการส่งเสรมิความร่วมมอืกบัต่างประเทศจึงเป็นอกีบทบาทส�าคญัทีต้่องกล่าวถงึในการจดัการความเสีย่ง
จากสาธารณภัยของประเทศ
 จากแนวคดิและบรบิททีก่ล่าวมาข้างต้น จงึเป็นทีม่าของการก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์ด้านต่าง ๆ  ของ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ ซึ่งเป็นการเติมเต็มแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 จากการที่สถานการณ์สาธารณภัยของประเทศและของโลก  

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไปของแผนฉบับนี้
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 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทยได้ก�าหนดให้มีแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 เป็นแผนทีใ่ช้ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว โดยในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้มีการใช้แผนฉบับดังกล่าวในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา  
ในสถานการณ์ใหญ่ ๆ เช่น มหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ภัยจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2557 
เป็นต้น ซึ่งท�าให้ได้บทเรียนมากมายท้ังในมิติของปัญหาการบริหารจัดการ โครงสร้างการบูรณาการ และ 
ความสามารถของท้องถิน่ในการเผชญิเหตดัุงทีก่ล่าวไว้ในบทเรยีนการจดัการสาธารณภยัในบทที ่1 ประกอบกบั
สถานการณ์สาธารณภัยของโลกและของประเทศไทยที่เพ่ิมมากข้ึน จึงได้มีการปรับปรุงแผนการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลา เพ่ือให้เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
โดยมีเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและวัตถุประสงค์ของแผน ดังต่อไปนี้ 

2.1 เป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 2.1.1 ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจ 
เกิดขึ้น โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท�าให้ผู้ประสบภัยได้รับ 
การช่วยเหลอืได้อย่างรวดเรว็ รวมทัง้พืน้ทีป่ระสบภยัได้รับการฟ้ืนฟอูย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม เพือ่เป็นการสร้าง
มาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ
 2.1.2 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยน�าไปสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน
 2.1.3 ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างองค์ความรู้  
ความตระหนัก และวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถ่ินเพ่ือมุ่งเข้าสู่  
“การรู้รับ – ปรับตัว – ฟื้นเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผน
 2.2.1 เพือ่เป็นกรอบแนวคดิในการปฏบิตั ิ(Concept of Operations) ให้แก่หน่วยงานทกุภาคส่วน
ตั้งแต่ระดับท้องถ่ินถึงระดับประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการ เป็นระบบ และ 
มีทิศทางเดียวกัน
 2.2.2 เพือ่เป็นการประมวลแนวทางปฏิบตัแิละทศิทางการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัทีน่านา
ประเทศใช้อยูใ่นปัจจุบนัและเป็นทีย่อมรบัมาประยกุต์ใช้ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยัทีส่อดคล้อง

2
บทที่ นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง

จากสาธารณภัย
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กับบริบทของประเทศไทย และสามารถน�าไปปรับใช้ในการจัดท�าแผนระดับต่าง ๆ เช่น แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั/กรงุเทพมหานคร รวมถงึแผนปฏิบัติการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านต่าง ๆ เป็นต้น  
ให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 2.2.3 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การลด 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Management) และการฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ท้องถิ่นถึงระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติ เพื่อให้มีความเสียหายน้อยที่สุดเมื่อเกิดสาธารณภัย 

 การด�าเนินการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้อาศัย
แนวทางจากนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยดังนี้

2.3 นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ก�าหนดกรอบนโยบายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไว้ 4 ด้าน ดังนี้
 2.3.1 การพฒันาและส่งเสรมิการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั ด้วยการป้องกนั การลดผลกระทบ  
และการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เป็นชุมชนปลอดภัย และ 
การส่งเสรมิให้ท้องถิน่และชมุชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการ เพือ่ให้เกดิการรูร้บัและปรบัตวัต่อผลกระทบ
จากสาธารณภัยน�าไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน
 2.3.2 การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการสาธารณภัย 
ในภาวะฉกุเฉนิให้เกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิล พร้อมท้ังการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลอืสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั
ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ 
 2.3.3 การพัฒนาระบบการฟื้นฟูให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่าง 
ทัว่ถงึและเป็นธรรม พืน้ทีป่ระสบภัยได้รบัการซ่อมสร้างและฟ้ืนสภาพให้กลบัคนืสูส่ภาพเดมิโดยเรว็หรอืดกีว่า
และปลอดภัยกว่าเดิม
 2.3.4 การพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ

2.4 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของแผนฉบับนี้ เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมาย  
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศและวัตถุประสงค์ของแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ในอนัท่ีจะยกระดบัไปสูม่าตรฐานตามหลกัสากล เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และความปลอดภยัในชวิีตและทรัพย์สนิของ
ประชาชนและของรฐั รวมถงึความมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอย่างยัง่ยนื ประกอบด้วย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

 2.4.1	ยุทธศาสตร์ที่	1	 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
   เป็นการลดโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห ์
และการจดัการกบัปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตแุละผลกระทบของสาธารณภัย เพือ่ลดความล่อแหลม ลดปัจจยัทีท่�าให้เกดิ 
ความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึง
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
   (1)	เป้าประสงค์
    (1.1) เพือ่หลกีเลีย่งภยัอันตรายและลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ โดยการลดความเปราะบาง 
และความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
    (1.2) เพือ่ให้มมีาตรการ/แนวทางปฏบิตัใินการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียม
ความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ
   (2)	กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
    (2.1) สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน
    (2.2) พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
    (2.3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง
 2.4.2	ยุทธศาสตร์ที่	2	 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
   เป็นการเผชญิเหตแุละจัดการสาธารณภยัในภาวะฉกุเฉนิให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจดั 
ระบบ การจัดการทรัพยากร และภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดข้ึนทุกรูปแบบ 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึลดความสญูเสยีทีจ่ะมีต่อชวีติและทรพัย์สินของประชาชน ทรพัยากร สภาพแวดล้อม 
สังคม และประเทศให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
   (1)	เป้าประสงค์
    (1.1) เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน  
เป็นเอกภาพ และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    (1.2) เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และ 
ทันต่อเหตุการณ์ 
    (1.3) เพือ่ลดความสญูเสยีชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสาธารณภัย
ให้มีน้อยที่สุด
   (2)	กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน 
    (2.1) สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
    (2.2) พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
    (2.3) เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์
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 2.4.3	ยุทธศาสตร์ที่	3	 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณปูโภค การด�ารงชวีติ และสภาวะวถีิความเป็นอยูข่องชมุชน 
ทีป่ระสบภยัให้กลบัสูส่ภาวะปกต ิหรอืพฒันาให้ดยีิง่ขึน้และปลอดภยักว่าเดมิ (Build Back Better and Safer)  
ตามความเหมาะสม โดยการน�าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด�าเนินการในการฟื้นฟู  
ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และการฟื้นสภาพ (rehabilitation)
   (1)	เป้าประสงค์
    (1.1) เพือ่ฟ้ืนฟใูห้ผูป้ระสบภยัได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลอือย่างรวดเร็ว ท่ัวถงึ ต่อเนือ่ง 
เป็นธรรม และสามารถกลับไปด�ารงชีวิตได้ตามปกติ
    (1.2) เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและ
ปลอดภัยกว่าเดิม
   (2)	กลยุทธ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
    (2.1) พฒันาระบบการประเมนิความต้องการหลังเกดิสาธารณภยั (Post-Disaster Need 
Assessment : PDNA)
    (2.2) พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู
    (2.3) เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better 
and Safer)
 2.4.4	ยุทธศาสตร์ที่	4	การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง 
จากสาธารณภัย
   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐาน 
ตามหลักสากล โดยการจัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ  

ซึง่การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภัยของประเทศจ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยค�านึงถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ
ประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส�าคัญ
   (1)	เป้าประสงค์
    (1.1) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงาน และองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
    (1.2) เพือ่พฒันาและเชือ่มโยงกบัมาตรฐานงานด้านสาธารณภยัระดบัภมูภิาค อนภุมูภิาค 
และระหว่างภูมิภาค
   (2)	กลยุทธ์ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
    (2.1) พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ
    (2.2) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
    (2.3)  เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ

    (2.4) ส่งเสรมิบทบาทความเป็นประเทศแกนน�าด้านการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั
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แผนภาพที่ 2 - 1: ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

เป้าหมาย
1.	 ระบบ	และมาตรฐานการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั	ของ
	 ประเทศทีม่คีวามพร้อมรับมอืกบัสถานการณ์อย่างบูรณาการ
2.	สังคมไทยได้เรียนรู้และมภูีมคุ้ิมกนัในการจดัการสาธารณภยั	
	 โดยการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน	
3.	ประชาชนสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั	และมศัีกยภาพ
	 ในการรู้รับ	-	ปรับตวั-ฟ้ืนเร็วทัว่-อย่างยัง่ยนื	(Resilience)
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2.5 แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 2.5.1	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

งบประมาณ สาระส�าคัญ

(1)	 องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น

(Local)	

(1.1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน เพ่ือใช้ด�าเนินการต้ังแต่ระยะก่อนเกิด 

ขณะเกิด และหลังเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือและ

บรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและระยะยาว เช่น การอพยพ การจัดการ

ศูนย์พักพิงชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสาธารณสุข การสื่อสาร 

การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสาธารณูปโภค เป็นต้น

(1.2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สนบัสนนุงบประมาณเพือ่การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัในพืน้ทีข่องตนให้เป็นไปตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 

ซึง่ก�าหนดให้มแีผนและขัน้ตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจัดหาวสัดุอปุกรณ์ 

เครือ่งมอืเครือ่งใช้ และยานพาหนะ พร้อมท้ังจัดให้มเีคร่ืองหมายสัญญาณหรือสิง่อืน่ใด

ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย

(1.3) ให้มีการตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่น 

ของตนตามกรอบแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 (1.3.1) พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต�าบล

มีหน้าที่ต้องท�าในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 (1.3.2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  มาตรา 50 ภายใต้บงัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลต�าบลมหีน้าทีต้่องท�าใน

เขตเทศบาล (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

  มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท�าใน

เขตเทศบาล (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50

  มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท�าใน

เขตเทศบาล (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53

 (1.3.3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการ

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (8) จดัท�ากจิกรรมใด ๆ  อนัเป็นอ�านาจหน้าทีข่อง

ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการ

สมควรให้ราชการส่วนท้องถิน่อืน่ร่วมกนัด�าเนนิการหรอืให้องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

จัดท�า ทั้งนี้ ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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งบประมาณ สาระส�าคัญ

 (1.3.4) พระราชบญัญติัก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�าบล 

มอี�านาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ในท้องถิ่นของตนเอง (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มอี�านาจหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่

ของตน (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน เรื่อง ก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนต�าบลในการให้บริการสาธารณะ

 (1.3.5) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - อาศยัอ�านาจตามข้อ 6 จงึก�าหนดหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการตัง้งบประมาณ

เพือ่การช่วยเหลอืประชาชนตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2543

(2)	กรุงเทพมหานคร (2.1) ให้กรงุเทพมหานครตัง้งบประมาณในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่

ของตน โดยบรรจุไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ของกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2529 ให้ครอบคลมุด้านการให้ความช่วยเหลอืและบรรเทา

ความเดือดร้อนที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้าและระยะยาว การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิง

ชั่วคราว การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจาก 

สาธารณภัย การสาธารณสุข การสื่อสารและการสาธารณูปโภค การรักษาความสงบ

เรียบร้อย และการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ 

และการจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอื่น ๆ ให้เป็นไป

ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

(2.2) ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับจากกรอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี เงินอุดหนุนรัฐบาลของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ด�าเนินงานด้านสาธารณภัย 

เพื่อท�าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง
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งบประมาณ สาระส�าคัญ

(3)	 จังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด	(Area)

(3.1) ให้จังหวัดตั้งงบประมาณส�าหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากส�านัก

งบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของกลุ่มจังหวัด 

และค�าของบประมาณของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

เพ่ือให้จังหวัดและกลุม่จงัหวดัได้มส่ีวนร่วมรบัผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(3.2) ให้จังหวัดขอตั้งงบประมาณและขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 

เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อีกแนวทางหนึ่ง

(4 ) 	 ส ่ วนราชการ	

(Function)

ให้หน่วยงานระดับกระทรวง และระดับกรมขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี  

เพื่อด�าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภารกิจของหน่วยงาน 

ทีด่�าเนนิการรองรบัยุทธศาสตร์ตามทีก่�าหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

แห่งชาติ

 

 2.5.2	งบประมาณอื่น	ๆ	ได้แก่ 

   (1)	งบกลาง

งบกลาง สาระส�าคัญ

(1.1)	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	

(1.1.1) ก่อนเกดิภยั : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตัง้งบกลาง ประเภทเงนิส�ารอง

จ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น

(1.1.2) ขณะเกิดภัย : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าเงินงบประมาณที่ได้

เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพือ่บรรเทา/ช่วยเหลอืความเดอืนร้อนของประชาชน ทีป่ระสบ

สาธารณภยัเป็นล�าดบัแรก ทัง้นี ้หากงบประมาณไม่เพยีงพอ ให้โอนเงนิงบประมาณ

เหลือจ่าย หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอื่น ที่ยังไม่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

ทีต้่องใช้จ่ายไปตัง้เป็นงบประมาณส�าหรบัจ่ายเพิม่เติมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 และทีแ่ก้ไข

เพิ่มเติม
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งบกลาง สาระส�าคัญ

(1.2)	กรุงเทพมหานคร ให้กรงุเทพมหานครขอต้ังงบประมาณในการด�าเนนิงานด้านสาธารณภยักรณฉีกุเฉนิ

หรอืจ�าเป็นไว้ในงบกลาง แนวทางตามข้อบญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ืองงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2529 และให้ก�าหนดแผนปฏิบัติการ

ในงบกลางให้ครอบคลมุการช่วยเหลือผู้ประสบภยักรณเีร่งด่วนโดยเฉพาะงบประมาณ

ด้านการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าและ

ระยะยาว การอพยพ การจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว และการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย เป็นต้น

(1.3)	รัฐบาล (1.3.1) กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจ�าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ

นอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่เพียงพอ 

ที่จะด�าเนินการและมีความจ�าเป็นเร่งด่วน ให้ส่วนราชการฯ ขอใช้เงินงบกลาง 

รายการเงินส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นโดยพิจารณาเฉพาะกรณีที่ม ี

ความจ�าเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องรีบด�าเนินการ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1.3.2) ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบกลาง 

ให้ด�าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ กรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการ 

เงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

   (2)	 เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

    เมือ่เกดิภยัพบิตัขิึน้ในพ้ืนทีใ่ด ให้จังหวดัใช้วงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ 

ภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินให้ถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
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แผนภาพที่ 2 - 2 : แหล่งที่มาและวิธีการงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

2.5.1	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Local)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

รัฐบาล

งบกลาง

2.5.2	งบประมาณอื่นๆ

เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	(Area)

ส่วนราชการ	(Function)



23แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

3.1 วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 ปัจจุบันท่ัวโลกยอมรับว่าสาธารณภัยเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ภัยเกิดขึ้นก่อน 

จากแนวคิดในอดีตที่เคยมุ่งเน้น “การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management : DM)” เมื่อภัยเกิดขึ้นแล้ว  

กล่าวคือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู ้ประสบภัย หรือการฟื้นฟูสภาพ 

หลังจากภัยผ่านพ้น มาเป็นการให้ความส�าคัญมากขึ้นกับการด�าเนินการอย่างยั่งยืนโดยให้ความส�าคัญกับ  

“การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : DRM)” ประกอบด้วย  

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย	(Disaster	Risk	Reduction	:	DRR) ได้แก่ การป้องกัน (Prevention)  

การลดผลกระทบ (Mitigation) และการเตรียมความพร้อม (Preparedness) ควบคู่กับการจัดการ 

ในภาวะฉกุเฉนิ	(Emergency	Management) ได้แก่ การเผชญิเหต ุ(Response) และการบรรเทาทกุข์ (Relief) 

รวมถงึการฟ้ืนฟ	ู(Recovery) ได้แก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อมสร้าง (Rehabilitation and Reconstruction) 

การสร้างให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer) ดังแผนภาพที่ 3 - 1

แผนภาพที่ 3 - 1 : วงจรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ปองกันและ

ลดผลกระทบ

Prevention

and Mitigation

เตรียมความพรอม

Preparedness

ฟนสภาพและ

การซอมสราง

Rehabilitation and

Reconstruction

เผชิญเหตุ

Response
บรรเทาทุกข

Relief

สาธารณภัย
Disaster

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน

Emergency	Management

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

Disaster Risk Reduction

การฟื้นฟู

Recovery

Build Back Better and Safer

3
บทที่

หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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3.2 กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 3.2.1	ระดับนโยบาย
   (1)	คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	(กปภ.ช.)
    มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการ
พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน  
ให้มีประสิทธภิาพ โดยมอีงค์ประกอบ และอ�านาจหน้าทีต่ามทีร่ะบุในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติั
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
   (2)	คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ	(กปอ.)
    มหีน้าทีเ่สนอนโยบายเกีย่วกบัการป้องกันอบุตัภิยัของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏบิตัิ
และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ�านาจหน้าที่ตามระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3.2.2	ระดับปฏิบัติ
   (1)	กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	(บกปภ.ช.)
    ท�าหน้าที่บังคับบัญชา อ�านวยการ ควบคุม ก�ากับ ดูแล และประสานการปฏิบัติการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดับ โดยมรัีฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
    ในกรณกีารจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ่ (ระดับ 3) มรัีฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ และบัญชาการ ซ่ึงแนวทางปฏิบัติในการจัดต้ังองค์กรปฏิบัติการจัดการ  
ในภาวะฉุกเฉินจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5
   (2)	กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง	(กอปภ.ก.)
    ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง โดยมีผู้อ�านวยการกลาง เป็นผู้อ�านวยการ มีความรับผิดชอบ ดังนี้
    (2.1) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงาน  
ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ในส่วนของสรรพก�าลงั เครือ่งมืออปุกรณ์ แผนปฏบิติัการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 
    (2.2) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้ง รายงาน และเสนอความเห็น 
ต่อผูบั้ญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภยั 
เพือ่ตดัสนิใจในการรบัมอืกบัสาธารณภยัทีจ่ะเกิดข้ึน โดยเรียกหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือเป็นการประกอบก�าลัง
เริ่มปฏิบัติการ
    (2.3) ภาวะเกิดภัย อ�านวยการและบูรณาการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการ
สาธารณภยัขนาดเลก็ (ระดบั 1) และขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง  
รบัผดิชอบในการอ�านวยการ ประเมนิสถานการณ์ และสนบัสนนุกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย



25แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

แต่ละระดับ รวมถึงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และ
แจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือตัดสินใจ 
ยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตร ี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
    ทั้งนี้ ให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท�าหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่ง  
ในศูนย์ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น 
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)
   (3)	กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	(กอปภ.จ.)
    ท�าหน้าทีอ่�านวยการ ควบคมุ สนบัสนนุ และประสานการปฏบิติัการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ�านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทีผู่ว่้าราชการจงัหวดัมอบหมาย และนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นรองผู้อ�านวยการ และมอีงค์ประกอบดงันี้

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อ�านวยการ
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย รองผู้อ�านวยการ
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองผู้อ�านวยการ
4. ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด กรรมการ
5. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ
6. ปลัดจังหวัด    กรรมการ
7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กรรมการ
8. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ
9. ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ
10. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ
11. ผู้อ�านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต กรรมการ
12. หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ  อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร

อ�านาจหน้าที่ 
1. จดัท�าแผนปฏบัิตกิารตามความเสีย่งภยัด้านต่าง ๆ  ให้สอดรบักบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 
2.  ก�าหนดแนวทาง/การด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
 ของกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
 อ�าเภอ และกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. เฝ้าระวงั ตดิตาม ประเมนิ และวเิคราะห์สถานการณ์สาธารณภยั เมือ่เกดิหรอืคาดว่าจะเกดิสาธารณภยัข้ึน  
 ในการจดัการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดบั 2) ให้เสนอผูอ้�านวยการจงัหวดัจดัตัง้ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์ 
 จังหวัดขึ้นเพื่อเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่
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4.  รวบรวมและจัดท�าคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
5.  ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาคเอกชน และจงัหวดัข้างเคยีง โดยให้และรบัการสนบัสนนุ 
 ทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้มีอ�านาจตามกฎหมายมอบหมาย
   (4)	กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร	(กอปภ.กทม.)
    ท�าหน้าที่อ�านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท�าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัย  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด�าเนินการสนับสนุน การปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ�านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ�านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด 3 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ องค์ประกอบ และอ�านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก�าหนด
   (5)	กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ	(กอปภ.อ.)
    ท�าหน้าที่อ�านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบติังานตามท่ีผูว่้าราชการจงัหวดั
หรอืกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัมอบหมาย โดยมีนายอ�าเภอ เป็นผูอ้�านวยการ และ
มีองค์ประกอบ ดังนี้

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ
ประกอบด้วย
1. นายอ�าเภอ    ผู้อ�านวยการ
2. ปลัดอ�าเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารการปกครอง รองผู้อ�านวยการ
3. ผู้ก�ากับการหัวหน้าสถานีต�ารวจในเขตพื้นที่ กรรมการ
4. ผู้แทนกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ
5. สาธารณสุขอ�าเภอ   กรรมการ
6. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กรรมการ
7. ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในพื้นที่ กรรมการ
8. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่นายอ�าเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ
9. ผู้แทนสถานศึกษาที่นายอ�าเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง  กรรมการ
10. ผู้แทนองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่นายอ�าเภอเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการ
11. ปลัดอ�าเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กรรมการและเลขานกุารร่วม
12. ผู้แทนส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรรมการและเลขานกุารร่วม
หมายเหตุ  อาจปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ตามที่นายอ�าเภอเห็นสมควร
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อ�านาจหน้าที่
1.  จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ และแผนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ�านวยการ ประสานงาน  
 และสนับสนุนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
2.  ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยและ 
 การฟ้ืนฟขูองกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ�าเภอ และกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทา 
 สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. เฝ้าระวงั ตดิตาม ประเมนิ และวเิคราะห์สถานการณ์สาธารณภยั เมือ่เกดิหรอืคาดว่าจะเกดิสาธารณภยัข้ึน  
 ในเขตพืน้ที ่ให้เสนอผูอ้�านวยการอ�าเภอจัดต้ังศูนย์บญัชาการเหตุการณ์อ�าเภอ เพ่ือควบคมุและบญัชาการ
4.  รวบรวมและจัดท�าคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่อ�าเภอ
5.  ปฏิบตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีผู่ว่้าราชการจงัหวดัและหรือกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั 
 มอบหมาย
   (6)	กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา	(กอปภ.เมืองพัทยา)
    ท�าหน้าที่อ�านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ 
เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดท�าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อ�าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�านวยการจังหวัดและผู้อ�านวยการอ�าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง 
สนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมพ้ืีนท่ีติดต่อหรือใกล้เคยีง หรอื
เขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ�านวยการ 
   (7)	กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล	(กอปภ.ทน./ทม./ทต.)
    ท�าหน้าที่อ�านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหต ุ 
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล  
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
อ�าเภอ รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ�านวยการจังหวัดและผู้อ�านวยการอ�าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง 
สนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมพ้ืีนท่ีติดต่อหรือใกล้เคยีง หรอื
เขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี เป็นผู้อ�านวยการ 
   (8)		กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบรหิารส่วนต�าบล	(กอปภ.อบต.)
    ท�าหน้าทีอ่�านวยการ ควบคมุ ปฏบิติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และเผชญิเหตุ 
เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน พร้อมท้ังจัดท�าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล ให้สอดคล้องกบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั และแผนการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัอ�าเภอ รวมถงึมหีน้าทีช่่วยเหลอืผู้อ�านวยการจังหวดัและผู้อ�านวยการอ�าเภอตามท่ีได้รับมอบหมาย 
พร้อมทัง้สนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซึง่มพืีน้ทีต่ดิต่อหรอืใกล้เคยีง 

หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นผู้อ�านวยการ 
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นายกรัฐมนตรี

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	(บกปภ.ช.)

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

(ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง	(กอปภ.ก.)

ผู้อ�านวยการกลาง	

(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด	(กอปภ.จ.)

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ�าเภอ	(กอปภ.อ.)

ผู้อ�านวยการอ�าเภอ

(นายอ�าเภอ)

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมืองพัทยา	(กอปภ.เมืองพัทยา)

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาล	(กอปภ.ทน./ทม./ทต.)

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต�าบล	(กอปภ.อบต.)

ผู้อ�านวยการท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการท้องถิ่น
(ปลัดเมืองพัทยา)

ผู้อ�านวยการท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการท้องถิ่น
(ปลัดเทศบาล)

ผู้อ�านวยการท้องถิ่น
(นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล)

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการท้องถิ่น
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล)

กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร	(กอปภ.กทม.)

ผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)

รองผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร
(ปลัดกรุงเทพมหานคร)

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร
(ผู้อ�านวยการเขต)

ผู้อ�านวยการจังหวัด
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)

รองผู้อ�านวยการจังหวัด
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

แผนภาพที่ 3 - 2  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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3.3 บทบาท หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3.3.1	บทบาทหน้าที่

   ให้หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าที่ในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกัน ดังนี้

หน่วยงาน 	บทบาทหน้าที่

(1)	ส�านักนายกรัฐมนตรี (1.1) จัดหางบประมาณเพ่ือด�าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�านัก 
งบประมาณ)
(1.2) สนับสนุนด้านการข่าวกรองและให้ค�าแนะน�าด้านการรักษาความปลอดภัย 
ฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ)
(1.3) บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสารต้ังแต่ภาวะปกติ  
ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย (กรมประชาสัมพันธ์)
(1.4) จัดระบบการรับบริจาคเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรัฐมนตรี)
(1.5) ประสานงานหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัการรวบรวมข้อมลู สภาพภมูอิากาศ 
สภาพน�้าในลุ่มน�้าและเขื่อนหรือที่กักเก็บน�้า

(2)	กระทรวงกลาโหม (2.1) สนบัสนนุภารกจิของรัฐในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาจากภยัพบิติั ตามมาตรา 8 (3) 
แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551
(2.2) แจ้งเตือนกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีและหน่วยงาน
พลเรือนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยกรณีคาดว่าจะเกิดภัยจากการสู้รบหรือภัยทางอากาศหรือ
การก่อวินาศกรรม

(3)	กระทรวงการคลัง (3.1) ก�าหนดมาตรการด้านศุลกากร (ในการน�าเข้าและส่งออก) เพื่อใช้สนับสนุน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรมศุลกากร)
(3.2)  ก�าหนดมาตรการด้านการเงนิและการคลงัทีส่นบัสนนุการด�าเนนิงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
(3.3) ก�าหนดข้อกฎหมาย/ระเบียบที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(กรมบัญชีกลาง)
(3.4) ก�าหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบเงินทดรองราชการ (กรมบัญชีกลาง)

(4)	กระทรวง	
การต่างประเทศ

(4.1) ประสานงานกบัหน่วยงานราชการของต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ประจ�าประเทศไทย ในการด�าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4.2) ตดิต่อประสานขอรับความร่วมมอื ความช่วยเหลือและการสนบัสนนุจากรัฐบาล
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัตัง้แต่
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
(4.3) ชี้แจง และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับ 
หน่วยงานของต่างประเทศ รวมท้ังสถานทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทยเพือ่ด�าเนนิการ
ตามอ�านาจหน้าที่
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หน่วยงาน 	บทบาทหน้าที่

(5)	กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

(5.1)  ให้ความรู้และเผยแพร่ความรูด้้านความปลอดภยัเม่ือเกิดสาธารณภัยแก่นกัท่องเทีย่ว
และผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(5.2)  ก�าหนดมาตรการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย (กรมการท่องเที่ยว)
(5.3)  ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (กรมการท่องเที่ยว)

(6)	กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

(6.1) เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมให้เป็นกลไกเสริม
ในการท�างานป้องกันสาธารณภัยในระดับชุมชนรากฐาน
(6.2)  สนบัสนนุด้านการสงัคมสงเคราะห์แก่ผูป้ระสบภยั และดูแลช่วยเหลอืเด็กก�าพร้า 
คนพิการและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ประสบภัย
(6.3) วางแผนและฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้ประสบปัญหา 
ทางสังคม
(6.4)  สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อฟื้นฟูภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว
(6.5)  รับผิดชอบในการเตรียมการและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

(7)	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

(7.1) จัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เกิดภัยในอดีต 
(กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
และส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
(7.2) วางแผนและมาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสาธารณภยั ด้านการเกษตร 
(ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์  
กรมประมง กรมชลประทาน กรมพฒันาทีด่นิ ส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
และส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
(7.3) พฒันาพืน้ทีเ่กษตรกรรมและพืน้ทีช่ลประทานเพือ่ลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 
(กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมวิชาการเกษตร)
(7.4) ติดตามสถานการณ์ภัยและแจ้งเกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
(ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์  
กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และกรมการข้าว)
(7.5) ส�ารวจและประเมินความเสียหายด้านการเกษตร เพื่อให้การช่วยเหลือตาม
ระเบียบของทางราชการ (ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมชลประทาน)
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หน่วยงาน 	บทบาทหน้าที่

(7.6) ปรับปรุง ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชลประทานที่ได้รับความเสียหาย
จากสาธารณภัย เพ่ือให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ (กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน และส�านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
(7.7) ปฏบิตักิารฝนหลวงและบริหารจัดการน�า้เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยัและ
ภัยแล้ง (กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมชลประทาน)
(7.8) ก�าหนดแนวทางป้องกนัและให้ความช่วยเหลอืสตัว์เลีย้ง สตัว์เศรษฐกจิ และสตัว์งาน
ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม และ
กรมการข้าว)

(8)	กระทรวงคมนาคม (8.1) จัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคม ให้สอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
(8.2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนภารกิจการส่งก�าลังบ�ารุง  
พร้อมทั้งแก้ไขเส้นทางเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
(8.3) จดัให้มเีส้นทางส�ารอง เส้นทางเลีย่ง หรอืท�าทางชัว่คราว รวมทัง้ซ่อมหรอืดดัแปลง
แก้ไขสิ่งอ�านวยความสะดวกในระบบคมนาคม เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของ 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(8.4) สนบัสนนุการอพยพเคลือ่นย้ายประชาชนออกจากพืน้ทีป่ระสบภยั หรอืเสีย่งต่อ
การเกิดสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
(8.5) สนับสนุนข้อมูลเส้นทางสัญจร เส้นทางเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ประสบภัย
ส�าหรับประชาชน
(8.6) บูรณะ ฟื้นฟู เส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว
(8.7) จัดท�าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด้านคมนาคม
(8.8)  ให้การสนับสนุนงานด้านการจราจรในเส้นทางรับผิดชอบที่ประสบภัย
(8.9) ประสานงานและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย ภัยด้านความม่ันคง และสถานการณ์
ฉุกเฉินระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
ภาคประชาสังคม
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หน่วยงาน 	บทบาทหน้าที่

(9)	กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

(9.1) ประเมินสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ  
สิง่ปกคลมุดนิ ปรมิาณน�า้ฝน สถานการณ์น�า้ ข้อมลูการใช้ประโยชน์ทีดิ่น รวมทัง้ข้อมลู
พืน้ทีเ่สีย่งภัยและพืน้ทีท่ีเ่กดิภยัในอดตี พร้อมทัง้ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือแจ้งเตอืน
ประชาชน และเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์
(9.2) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการวางแผน ควบคมุ ป้องกันอนัตราย
จากสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ไฟป่าและหมอกควนั ธรณพีบัิตภิยั (ดนิถล่ม แผ่นดนิไหว สนึาม ิและหลมุยบุ) และ
มลพิษต่าง ๆ เป็นต้น
(9.3) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
เพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
(9.4) ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และเขตอุทยาน  
ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพเดิม และไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัย
(9.5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเกิดสาธารณภัย 
รวมท้ังวางแผนด�าเนินการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลเหมาะสม 
ต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนและสิ่งมีชีวิต
(9.6)  ควบคุมและป้องกันสัตว์ป่าและสัตว์อพยพที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย

(10)	กระทรวงเทคโนโลยี	
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

(10.1) ด�าเนินการให้มรีะบบสือ่สารและโทรคมนาคมทัง้ระบบสือ่สารหลัก ระบบสือ่สารรอง 
ระบบสื่อสารส�ารอง ตลอดจนให้บริการฐานข้อมูล ด้านสารสนเทศการสื่อสารให้
สามารถใช้การได้ในทกุสถานการณ์ (ส�านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน))
(10.2) สนับสนุนข้อมูลสภาวะและการพยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) และสถิติ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ)
(10.3)  ให้บริการฐานข้อมูลด้านการเตือนภัยและการสื่อสารในภาวะวิกฤตตลอดจน
สนับสนุนการใช้ระบบสื่อสารส�ารอง
(10.4)  สนบัสนนุอปุกรณ์ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการส่ือสาร การจัดช่องการส่ือสารส�ารอง
เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน และสนับสนุนก�าลังคน เพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะ 
เวลาระหว่างที่เกิดภัยและพ้ืนท่ีภายนอก เพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว  
(บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน))
(10.5)  ฟื้นฟูระบบสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน))



33แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน 	บทบาทหน้าที่

(11)	กระทรวงพลังงาน (11.1) บริหารจัดการด้านก๊าซธรรมชาติในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน (กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ และบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน))
(11.2) บริหารจัดการด้านน�้ามันเชื้อเพลิงในสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน (กรมธุรกิจ
พลังงาน)
(11.3) บริหารจัดการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในสภาวะฉุกเฉิน ด้านพลังงาน 
(ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน)
(11.4) บรหิารจดัการด้านไฟฟ้าในสภาวะฉุกเฉินด้านพลงังาน (ส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับกิจการพลังงาน ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย)
(11.5) บรหิารจดัการแผนรองรบัในสภาวะฉกุเฉนิด้านพลงังานในภาพรวม (ส�านกังาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน)
(11.6) จัดท�าฐานข ้อมูลแหล ่งพลังงาน เพ่ือใช ้สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

กองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ และกองอ�านวยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัในพืน้ที ่(ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน กรมเชือ้เพลิง
ธรรมชาติ และกรมธุรกิจพลังงาน)
(11.7) จดัหาทรัพยากรด้านพลังงาน ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั (กรมธรุกจิพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และบรษิทั 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน))
(11.8) สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน))

(12)	กระทรวงพาณิชย์ (12.1) จัดท�าทะเบียนฐานข้อมูลผู ้ผลิต/ผู ้น�าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น 
ต่อการครองชีพ (กรมการค้าภายใน และองค์การคลังสินค้า)
(12.2) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานผู้ผลิต/ผู้น�าเข้าสินค้าที่จ�าเป็น
ต่อการครองชีพ (กรมการค้าภายใน)
(12.3) จัดระบบการปันส่วนและก�าหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าและบริการ 
ขณะเกิดภัย (กรมการค้าภายใน)
(12.4) ก�าหนดมาตรการก�ากบัดูแลราคาสินค้าและปริมาณสินค้า เพ่ือการจัดหาสนิค้า
ทีจ่�าเป็นในขณะเกดิสาธารณภยัและป้องปรามการฉวยโอกาสกกัตุนสินค้าหรือขึน้ราคา
สนิค้าซ�า้เตมิผูบ้รโิภค โดยมกีารก�ากบัดแูลทัง้ต้นทางและปลายทาง (กรมการค้าภายใน)
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(12.5) ติดตามสินค้าท่ีเป็นพืชผลการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัย รวมท้ังส�ารวจและ
ประเมินความเสียหาย (กรมการค้าภายใน)
(12.6) ประสานผูผ้ลติ/ผูน้�าเข้า เพือ่ส่งสนิค้าเข้าแต่ละพืน้ทีใ่ห้เพยีงพอกบัความต้องการ
โดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัย และให้จ�าหน่ายในราคาปกติ (กรมการค้าภายใน)

(13)	กระทรวงมหาดไทย (13.1) สัง่การ และประสานให้จงัหวดัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�าเนนิการเกีย่วกบั 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพื้นที่ข้างเคียง 
หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
(13.2) ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
และถมดนิ กฎหมายว่าด้วยการควบคมุกจิการการค้าอนักระทบถงึความปลอดภยัหรอื
ความผาสุกแห่งสาธารณชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(13.3) ด�าเนินการตามมาตรการด้านผังเมืองเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(13.4) ประกาศเขตพ้ืนทีป่ระสบสาธารณภยัเพือ่สามารถช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัได้ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(13.5) อ�านวยการและประสานการปฏบิติัการจัดการสาธารณภยัและให้ความช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยั ฟ้ืนฟแูละบรูณะสภาพพ้ืนท่ีประสบภัยในกรณท่ีีเกดิสาธารณภยัขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง
(13.6) ส่งเสริมและรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อย และให้มีบริการ
ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
(13.7) ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงนิทดรอง
ราชการเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิติักรณฉุีกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยการประกาศเขตให้
ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ เขตพืน้ทีจ่งัหวดัประกาศโดยผูว่้าราชการ
จังหวัด และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

(14)	กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด�าเนนิการเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยของประเทศ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยมีหน้าที่ดังนี้
(14.1) จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
(14.2) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้มีประสิทธิภาพ
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(14.3) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(14.4) ให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู ้ประสบภัย ผู้ได้รับภยันตราย หรือผู้ได้รับ 
ความเสียหายจากสาธารณภัย
(14.5) แนะน�า ให้ค�าปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน
(14.6) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ

(15)	กระทรวงยุติธรรม (15.1) ให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ และให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเรียกร้องสิทธิและการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด)
(15.2) สนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เมื่อได้รับการร้องขอ (สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์)
(15.3) สนับสนนุก�าลังแรงงานในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (กรมคมุประพฤต ิ
และกรมราชทัณฑ์)

(16)	กระทรวงแรงงาน (16.1)  จดัเตรยีม จัดหาแรงงานทีม่คีวามรู้ทางเทคนคิ เพือ่ประโยชน์ในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
(16.2)  ให้การศกึษา อบรม และฝึกฝนแรงงานในสถานประกอบการ เพือ่ความปลอดภยั
ในการท�างาน และสามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
ของตนเอง (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
(16.3)  ส�ารวจ จัดเตรียม จัดหา โดยการเรียกร้องเกณฑ์จ้างหรือเช่าเครื่องมือเครื่องใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(16.4)  ตรวจสอบข้อมลูแรงงานทีไ่ด้รับผลกระทบจากสาธารณภยัเพือ่ให้การช่วยเหลอื
ด้านคุ้มครอง และเรียกร้องสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายแรงงาน (กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน)
(16.5)  ฝึกอาชีพและจัดหางานให้ผู้ประสบภัย (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
(16.6)  จดัหน่วยให้บริการด้านประกนัสังคมแก่แรงงานท่ีประสบภยั (ส�านกังานประกนั
สังคม)
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(17)	กระทรวงวัฒนธรรม (17.1) จัดท�าฐานข้อมูลโบราณสถานท่ีสามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
หรือสถานท่ีอ�านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในพื้นที่ (กรมศิลปากร)
(17.2) จดัเตรยีมพืน้ท่ีโบราณสถานทีส่ามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศนูย์พักพิงชัว่คราว หรอื
สถานที่อ�านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่  
(กรมศิลปากร)
(17.3) ฟ้ืนฟบูรูณะศาสนสถาน (ยกเว้นวดัและมัสยิด) โบราณสถาน โบราณวตัถุทีเ่สียหาย
จากสาธารณภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (กรมการศาสนา และกรมศิลปากร)

(18)	กระทรวงวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

(18.1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับ  
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิและสถาบนัเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))
(18.2)  ให้บรกิารข้อมูลดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร ข้อมลูภมูสิารสนเทศ และข้อมูลจาก
เรดาร์ชายฝั่งเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
(18.3)  สนบัสนนุองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยเีกีย่วกบัการจดัการสาธารณภยั (ส�านกังาน
ปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส�านักพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน))

(19)	กระทรวงศกึษาธกิาร (19.1)  พฒันาหลกัสตูรการเรยีน การสอนเกีย่วกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา
(19.2)  ส่งเสรมิหน่วยงานการศกึษาให้มบีทบาทในการช่วยเหลือ/สนบัสนนุการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย
(19.3)  ส่งเสริมให้ความรู้และการสร้างจิตส�านึกแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(19.4)  สนบัสนนุบคุลากรด้านการศึกษา เช่น ลกูเสือและเนตรนารี เป็นต้น เพือ่สนับสนนุ
การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ 
กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(19.5)  ส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
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20.	กระทรวงสาธารณสุข (20.1) จัดเตรยีมความพร้อมสถานพยาบาลทกุระดับในการรบัมอืกบัสาธารณภยั รวมถงึ
พฒันาบคุลากรสาธารณสขุและอาสาสมคัรให้มคีวามรู้และทกัษะ พร้อมทีจ่ะปฏบิติังาน
เมื่อเกิดสาธารณภัย และป้องกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
(20.2) จัดหาและจัดเตรียมส�ารองทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง 
การพฒันาทมีปฏบิตักิารฉกุเฉนิทางการแพทย์ในภาวะฉกุเฉนิในระดบัต่าง ๆ  ทีพ่ร้อมปฏบิตักิาร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเม่ือเกิด
สาธารณภัย ได้แก่ ทีม Mini MERT ระดับอ�าเภอ ทีม MERT (Medical Emergency 
Response Team) ระดับจังหวดั ทีมเฝ้าระวงัสอบสวนโรคเคล่ือนทีเ่ร็ว (SRRT) เป็นต้น
(20.3) จัดให้มีและพัฒนาระบบส่ือสารเพ่ือการประสานงานและส่ังการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคเอกชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ
(20.4) พฒันาระบบฐานข้อมลูผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย์และสาธารณสขุ รวมท้ังเครือ่งมอื
ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของภาครัฐและเอกชน
(20.5) เป็นหน่วยงานหลกัด้านการแพทย์และสาธารณสขุรบัผดิชอบในการตอบสนอง
ต่อสาธารณภยั โดยประสานและจดัการให้มผีูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ด้านการแพทย์และ 
สาธารณสุข (Public Health & Medical Incidence Commander) รวมทั้ง 
จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ  (Public Health 
Emergency Operation Center: PHEOC)
(20.6) ประสานและสั่งการหน่วยงานสังกัดและหน่วยงานในก�ากับของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม (GPO) เป็นต้น พร้อมทั้งประสาน 
ความร่วมมอืหน่วยงาน เครอืข่าย ภาคส่วนต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น โรงพยาบาล
ในสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย  
โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิฯ อาสาสมัครต่าง ๆ เป็นต้น
(20.7) ประสานการระดมสรรพก�าลังและทรัพยากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แบบบูรณาการ (Integrated resource management) จากทุกภาคส่วน
(20.8) จัดให้มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) ครอบคลุม 
การแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล (Emergency medical services : EMS)  
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่โรงพยาบาล (Emergency Care in hospital) การส่งต่อ 
(Interhospital care) และจัดระบบเครือข่ายบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วประเทศ
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(20.9) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและความเสียหายทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
และการรายงานผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
(20.10) ก�ากบัให้มกีารคงสภาพและประคบัประคองระบบบริการ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสขุครอบคลุมทกุมติ ิได้แก่ มติด้ิานการดแูลสภาพจิตใจ การอนามยัแม่และเดก็  
การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังโรคติดต่อ ตลอดจน 
การเข้าถึงบรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสขุของผู้ประสบภัยได้อย่างท่ัวถงึในทุกพืน้ท่ี
ของประเทศ
(20.11) ฟ้ืนฟรูะบบการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ รวมถงึฟ้ืนฟสูภาพจติใจ 
สังคม และวิถีชีวิตของผู้ประสบภัย และผู้เกี่ยวข้องให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
(20.12) จัดให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในด้านการป้องกัน การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้
(20.13) พัฒนาให้มีระบบการพยากรณ์โรค (Prognosis) และการแจ้งเตือนภัย 
(Warning system) พร้อมท้ัง มกีารกระจายข้อมลูข่าวสารระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
(20.14) พฒันาวชิาการและองค์ความรูด้้านเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค และเผยแพร่
ให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติ

(21)	สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ

(21.1) สนับสนุนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(21.2) สนับสนุนหน่วยงานที่จัดท�าข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากภัยที่เกิดขึ้น
(21.3) จัดท�ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐาน 
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(21.4) สนับสนุนให้มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน และพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(21.5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมถึงเผยแพร่ความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน
(21.6) จดัให้มกีารศกึษาและฝึกอบรมการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัการแพทย์ฉกุเฉนิ
(21.7) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน

(22)	กระทรวงอตุสาหกรรม (22.1) ก�าหนดมาตรฐานและก�ากบัดแูลการผลติสนิค้าอตุสาหกรรม สนิค้าชมุชน ทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบให้เป็นไปอย่างมคีณุภาพตามทีก่ฎหมาย กฎ ระเบยีบและวธิกีารอ่ืน
ที่ก�าหนด
(22.2) จดัท�าแผนการจดัการสาธารณภยัให้สอดคล้องกบัแผนการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ
(22.3) สนับสนุนข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย 
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(22.4) จดัท�าฐานข้อมลูทรพัยากรของแหล่งอตุสาหกรรม เพือ่ใช้สนบัสนนุการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(22.5) ให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย

(23)	ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ

(23.1) รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
และพื้นที่ใกล้เคียง
(23.2) ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิด 
ทางอาญา
(23.3) ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การจัดการศพ การติดตาม 
ผู้สูญหาย และการส่งกลับ
(23.4) จัดระบบจราจรในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
(23.5) จดัชดุเจ้าหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญพเิศษสนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น ชุดกู้ภัย ชุดสุนัขค้นหา ชุดเก็บกู้ และท�าลายวัตถุระเบิด เป็นต้น
(23.6) สนบัสนนุก�าลงัเจ้าหน้าที ่เครือ่งมอื อปุกรณ์ และยานพาหนะ แก่กองบญัชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่

(24)	ส�านักงาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติ

(24.1) จัดท�าฐานข้อมูลวัดที่สามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือ 
สถานที่อ�านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(24.2) จัดเตรียมพ้ืนท่ีวัดท่ีสามารถใช้เป็นจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือ 
สถานที่อ�านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
(24.3) ฟื้นฟูบูรณะวัดที่เสียหายจากสาธารณภัยให้กลับสู่สภาพปกติหรือดีกว่าเดิม

(25)	 มูลนิธิราชประชา
นุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

(25.1) ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
(25.2) ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา ทุนการศึกษา และเด็กก�าพร้าหรืออนาถา 
ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย
(25.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศ
(25.4) ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาแก่ประชาชนท่ีได้รับความทุกข์ยาก 
เดือดร้อน
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หน่วยงาน 	บทบาทหน้าที่

(26)	สภากาชาดไทย (26.1) จดัเตรยีมโลหติ ยา เวชภณัฑ์ วสัดุอปุกรณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนเครือ่งอปุโภคบรโิภค
เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
(26.2) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภากาชาดไทย อาสากาชาด เหล่ากาชาด
จังหวัด และประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับสาธารณภัย รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การปฐมพยาบาลและการสาธารณสุขเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได ้
เมื่อประสบภัย
(26.3) บรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัขณะเกิดเหต ุและหลังเกิดเหตดุ้วยการบรกิารทางการแพทย์ 
ทัง้การรกัษาพยาบาล ป้องกนัโรค และสงเคราะห์เคร่ืองอปุโภคบริโภค ตลอดจนอปุกรณ์
และบริการอื่น ๆ ตามความจ�าเป็นของผู้ประสบภัย
(26.4) ติดต ่อและประสานความร ่วมมือกับสภากาชาดประเทศต่าง ๆ ผ ่าน 
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสหพันธ์กาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ

(27)	ส�านักงาน
คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง	
กิจการโทรทัศน์	และ	
กจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ควบคุม ก�ากับ ดูแล การใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เพื่อสนับสนุน
การจัดการสาธารณภัย เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(28)	องค์การสาธารณกศุล
มูลนิธิ	และภาคเอกชน

(28.1)  สนบัสนนุกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตหิรอืกองอ�านวยการ
ป้องกันและสาธารณภัยในพื้นที่
(28.2)  สนบัสนนุการจดัท�าฐานข้อมลูทรพัยากรทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(28.3)  ร่วมปฏบิตังิานตามทีผู่อ้�านวยการมอบหมายตามขดีความสามารถและทรัพยากร
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แผนภาพที่ 3 - 3 : แผนผังความเชื่อมโยงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยต่าง ๆ 

นายกรัฐมนตรี

กปภ.ช.

บกปภ.ช.

ตร.

บช.น.

ภ.1-9

ศชต.

บช.ก.

บช.ส.

บช.ตชด.

สพฐ.ตร.

ศูนย์ ปภ.เขต 1-18

กอ.รมน. สมช.
แผน 
ปภ.ช.

ผบ.บกปภ.ช.

(รมว.มท.)
ศบภ.กห.

(รมว.กห.)

สป.

(ศบภ.สป.)

บก.ทท.

(ศบภ.บก.ทท.)

นขต.บก.ทท.

นทพ.

นขต.ทบ.

ทภ.1,2,3,4

มทบ.

กองก�าลังหรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่/

หน่วยทหารในพื้นที่*

นขต.ทอ. 

หน่วย ณ ที่ตั้ง

ต่างจังหวัด ฝูงบินอิสระ 

ทรภ.1,2,3

ฐท.กท.

กปช.จต.

นรข.

ฉก.นย.ภต.

ทบ.

(ศบภ.ทบ.)

ทร.

(ศบภ.ทร.)

ทอ.

(ศบภ.ทอ.)

ทท.

(ศบภ.ทท.)

ผอ.กอปภ.ก.
(อ.ปภ.)

กระทรวง 
กรม

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ภาคเอกขน 
องค์กร

มูลนิธิการกุศล

ผอ.กทม.
(ผว.กทม.)

กอปภ.กทม.

ผอ.จว.
(ผวจ.)

กอปภ.จว

ผอ.อ�าเภอ
(นอภ.)

กอปภ.อ�าเภอ

ผอ.ท้องถิ่น
(นายกเมืองพัทยา)
กอปภ.เมืองพัทยา

ผอ.ท้องถิ่น
(นายกเทศมนตรี)
กอปภ.เทศบาล

ผอ.ท้องถิ่น
(นายก อบต.)
กอปภ.อบต.

ผช.ผอ.กทม.
(ผอ.เขต)

กอปภ.สนง.เขต

ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

ตามกรอบความร่วมมือ

หมายเหตุ

 สายการบังคับบัญชา

 สายการประสานงาน 

* การแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม และหนังสือตกลงร่วมกันระหว่าง ผอ.จว. หรือผว.กทม. และ 

ผบ. ของทหารในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
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 3.3.2	แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ

   (1)		แนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหาร 

    ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น จะต้อง

มีการประสานงานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด และพยายามเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน รวมทั้งด�ารงการติดต่อ 

สื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  

เพือ่เป็นการสนบัสนนุการจดัการสาธารณภัยของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิและ

ศนูย์บญัชาการเหตกุารณ์แต่ละระดบั ฝ่ายทหารอาจพจิารณาจดัตัง้ศนูย์ประสานงานระหว่างพลเรอืนกบัทหาร 

หรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยและสถานการณ์สาธารณภัย  

เพือ่ประชมุหารอืและแลกเปลีย่นข้อมูลในการจดัการสาธารณภยั รวมทัง้การบรรยายสรปุสถานการณ์ประจ�าวนั 

เพื่อท�าความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ตรงกัน โดยยึดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสากล และ

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดังนี้

    (1.1) ด�าเนินการตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ.ศ. 2550

    (1.2) ด�าเนนิการตามแนวทางการปฏบิติังานร่วมระหว่างพลเรือนกบัทหารในการบรรเทา

สาธารณภัย

    (1.3) ด�ารงการตดิต่อสือ่สารและประสานการปฏบิติัอย่างใกล้ชดิระหว่างพลเรอืนกบัทหาร

ในพื้นที่

   (2)	แนวทางการปฏิบัติร่วมกับภาคประชาสังคม	และองค์การสาธารณกุศล

    (2.1) ให้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ (กรณ ี

เกดิสาธารณภยั) เพ่ือร่วมปฏิบัตกิารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการช่วยเหลอืสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 

ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ

    (2.2) ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดท�าแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนก�าลังทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และ

เครื่องมือ เพื่อการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่ละระดับ

   (3)	แนวทางการปฏิบัติร่วมกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

    (3.1) รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

(ระดบั 4) และมคีวามจ�าเป็นต้องขอรบัความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศน�าเรือ่งเสนอ  

สู่การพิจารณาของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 

กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตดิงักล่าวข้างต้นแล้ว ให้ประสานงานกบักระทรวงมหาดไทย  

(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ 

เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อไป
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    (3.2) ให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดท�ามาตรฐานวิธีปฏิบัติส�าหรับหน่วยงานและ
องค์การระหว่างประเทศที่ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (3.3) กรณีที่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือองค์กรภาคเอกชน
ต่างประเทศมีความประสงค์จะให้การสนับสนุนสิ่งของ ก�าลังเจ้าหน้าที่หรือสิ่งอื่นใด เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ในราชอาณาจกัรไทยให้ด�าเนนิการตามข้อผกูพนัสญัญาข้อตกลงหรือความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ได้มีการจัดท�าขึ้น โดยยกเว้นอากรแก่สิ่งของนั้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
    (3.4) ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท�าแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ 
ต่างประเทศกรณเีกดิสาธารณภยั และมกีารร้องขอความช่วยเหลอืจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ให้การสนับสนุน

3.4 ขอบเขตสาธารณภัย
 ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับนี้ ให้เป็นไปตาม 
ความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ดงันี้
	 “อัคคีภัย	 วาตภัย	 อุทกภัย	 ภัยแล้ง	 โรคระบาดในมนุษย์	 โรคระบาดสัตว์	 โรคระบาดสัตว์น�้า	 
การระบาดของศตัรพืูช	ตลอดจนภัยอืน่	ๆ 	อนัมผีลกระทบต่อสาธารณชน	ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ	มผีูท้�าให้
เกิดขึ้น	อุบัติเหตุ	หรือเหตุอื่นใด	ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต	ร่างกายของประชาชน	หรือความเสียหาย
แก่ทรพัย์สนิของประชาชน	หรอืของรฐั	และให้หมายความรวมถงึภยัทางอากาศ	และการก่อวนิาศกรรมด้วย”

3.5 ระดับการจัดการสาธารณภัย
 ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น 4 ระดับ ท้ังนี้ ขึ้นกับพื้นที่ ประชากร ความซับซ้อน หรือ 
ความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่ผู ้มีอ�านาจตามกฎหมาย 
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก ดังนี้

ระดับ การจัดการ ผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ�านวยการอ�าเภอ ผู้อ�านวยการท้องถิ่น และ/หรือ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ�านวยการจังหวัด หรือผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
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3.6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค�าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนี้ 
 3.6.1	กฎหมายหลัก 
   พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง  
รวม 6 ฉบับ ได้แก่ 
   (1) กฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบ�าบดั
ภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. 2554
   (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553
   (3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกจิการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
   (4) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเครือ่งแบบ เคร่ืองหมาย และบัตรประจ�าตวัเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554
   (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง  
กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด 
พ.ศ. 2552
   (6) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
 3.6.2	กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค�าสั่ง	 ที่ส�าคัญเพื่อการสนับสนุนการจัดการความเส่ียง 
จากสาธารณภัย
   (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
    (1.1) ระเบียบส�านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการบรหิารทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิพ.ศ. 2550
    (1.2) ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกนัและขจัดมลพิษทางน�า้เนือ่งจาก
น�้ามัน พ.ศ. 2547
    (1.3) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552
    (1.4) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542
    (1.5) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนร่วมบรรเทาความเสียหาย 
ทางการเกษตร พ.ศ. 2539
    (1.6) ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี ว่าด้วยกองทนุร่วมบรรเทาความเสยีหายทางการเกษตร 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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    (1.7) ระเบียบส�านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการประสานงานด้านสาธารณปูโภค พ.ศ. 2529 

    (1.8) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2538

    (1.9) ระเบียบส�านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยนโยบายและการฟ้ืนฟทูะเลไทย พ.ศ. 2539

    (1.10) ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 

    (1.11) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารสนิเชือ่เกษตรแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2541 

   (2) พระราชบญัญัตวิธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และระเบยีบกระทรวงการคลังทีเ่กีย่วข้อง 

ได้แก่ 

    (2.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ 

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 

     - หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

    (2.2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทย  

ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549

    (2.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ

จ�าเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2532 

    (2.4) ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือการป้องกนัและ 

ขจัดภาวะมลพิษทางทะเลเนื่องจากน�้ามัน พ.ศ. 2527

    (2.5) ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจ่ายเงนิทดรองราชการเพือ่ช่วยเหลือราษฎร 

ที่ประสบภาวะฝนแล้ง พ.ศ. 2521

   (3) พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ท่ีได้รับความเสยีหายจากอทุกภยั 

พ.ศ. 2555

   (4) พระราชก�าหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555

   (5) ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนด

นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

   (6) พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ/ค�าสั่งอื่น ๆ 

    (6.1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

    (6.2) พระราชบัญญัติควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พุทธศักราช 2484

    (6.3) พระราชบญัญติัควบคมุและจัดการกจิการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจ�าพวก 

ในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2484

    (6.4) พระราชบัญญัติคันและคูน�้า พ.ศ. 2505

    (6.5) พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542
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    (6.6) พระราชบญัญตัสิงเคราะห์ผูป้ระสบภยัเนือ่งจากการช่วยเหลอืราชการ การปฏบิติังาน 

ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543

    (6.7) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

    (6.8) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

พ.ศ. 2554

     - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ก�าหนดแบบแจ้งการเกิด

อุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการท�างาน พ.ศ. 2554

    (6.9) พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะ 

เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546

    (6.10) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

    (6.11) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

    (6.12) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

     - กฎกระทรวงก�าหนดแบบและวิธีการให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ 

ทีเ่ข้ามาในราชอาณาจกัรแจ้งและยืน่เอกสารต่อเจ้าพนกังานสาธารณสขุประจ�าด่านควบคุมโรคตดิต่อระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2552

    (6.13) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

    (6.14) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

    (6.15) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

    (6.16) พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

     - กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารจัดการกากกมัมนัตรังสี พ.ศ. 2546

    (6.17) พระราชบัญญตัอิาวธุปืน เครือ่งกระสนุปืน วัตถรุะเบดิ ดอกไม้เพลงิ และสิง่เทียม

อาวุธปืน พ.ศ. 2490

    (6.18) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

    (6.19) กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2547

    (6.20) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เรือ่งการจดัสรรเงินอดุหนุนเฉพาะกจิโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟูความเสียหายจากภยัพิบติัธรรมชาติและสาธารณภยั

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
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 3.6.3	กฎหมายในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ส�าคัญ 

สาธารณภัย

กฎหมายหลัก

ในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/

ค�าสั่ง	ที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุน

การจัดการความเสี่ยงจาก	

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ

ประกาศ/ค�าสั่ง	

อื่น	ๆ	ที่น�ามาปรับใช้

กับทุกสาธารณภัย

(1)	แผ่นดินไหว,

อาคารถล่ม

พระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

(1.1) พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522

(1 .2 )  กฎกระทรวงก� าหนด 

หลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลง

อาคารเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรง

ของอาคารให้สามารถต้านแรง 

สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว  

พ.ศ. 2555

(1.3) กฎกระทรวงก�าหนดการรับ

น�้าหนัก ความต้านทาน ความคงทน

ของอาคารและพื้นดินที่รองรับ

อาคารในการต้านทานแรง

สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. 2550

ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบ/

ประกาศอื่น ๆ 

ดังระบุไว้ใน

l ข้อ 3.6.2 (1.3)-

(1.8), (1.10), (1.11)

l ข้อ 3.6.2 (2.1)-

(2.3)

l ข้อ 3.6.2 (3)-(4)

l ข ้อ 3.6.2 (6) 

(6.1)-(6.11), (6.18)

ให้น�ามาปรับใช้ 

กับการจัดการ 

สาธารณภัย

ตามควรแก่กรณี

(2)	อุทกภัย พระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

(2.1)  พระราชบัญญัติ

การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

(2.2)  พระราชบัญญัติ การเดินเรือ

ในน่านน�้าไทย พ.ศ. 2456

(2.3) พระราชก�าหนด การให้

ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก ่

ผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหายจากอทุกภยั 

พ.ศ. 2555



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 255848

สาธารณภัย

กฎหมายหลัก

ในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/

ค�าสั่ง	ที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุน

การจัดการความเสี่ยงจาก	

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ

ประกาศ/ค�าสั่ง	

อื่น	ๆ	ที่น�ามาปรับใช้

กับทุกสาธารณภัย

(2.4)   ค�าสัง่คณะรกัษาความสงบ 

แห่งชาติ ท่ี 85/2557 เ ร่ือง  

แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนด

นโยบายและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน�้า

( 2 .5 )  ระ เบี ยบส� านั กนายก

รัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบ

เตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิพ.ศ. 2552

(2 .6 )  ระ เบี ยบส� านั กนายก

รัฐมนตรี ว ่าด ้วยการบริหาร

ทรพัยากรน�า้แห่งชาติ พ.ศ. 2550

ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบ/

ประกาศอื่น ๆ 

ดังระบุไว้ใน

l ข้อ 3.6.2 (1.3)-

(1.8), (1.10), (1.11)

l ข้อ 3.6.2 (2.1)-

(2.3)

l ข้อ 3.6.2 (3)-(4)

l ข ้อ 3.6.2 (6) 

(6.1)-(6.11), (6.18)

ให้น�ามาปรับใช้

กับการจัดการ 

สาธารณภัย

ตามควรแก่กรณี

(3)	อัคคีภัย พระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

(3.1) พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522

(3.2)   พระราชบัญญัติ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

พ.ศ. 2554

(3 .3 )  กฎกระทรวงก� าหนด

ประเภทและระบบความปลอดภยั

ของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบ

กิจการเป็นสถานบริการ 

พ.ศ. 2555



49แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

สาธารณภัย

กฎหมายหลัก

ในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/

ค�าสั่ง	ที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุน

การจัดการความเสี่ยงจาก	

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ

ประกาศ/ค�าสั่ง	

อื่น	ๆ	ที่น�ามาปรับใช้

กับทุกสาธารณภัย

(3.4)  กฎกระทรวงว่าด้วย

การอนุญาตให้ใช้อาคาร 

เพื่อประกอบกิจการ โรงมหรสพ 

ประเภทและระบบความปลอดภยั

ของโรงมหรสพ และอัตราค่า 

ธรรมเนียมส�าหรับการอนุญาต 

ให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการ

โรงมหรสพ พ.ศ. 2550

(3.5) กฎกระทรวงก�าหนดชนิด

หรือประเภทของอาคารท่ีเจ้าของ

อาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร

หรือผู้ด�าเนินการต้องท�า

การประกันภัยความรับผิดตาม

กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และ

ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

พ.ศ. 2548

(3.6)   ประกาศกรมธุรกจิพลงังาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการจัดให้มีการประกันภัย

ความเสียหายแก่ผู้ได้รับ

ความเสียหายจากภัยอันเกิด

จากการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที่ 3 พ.ศ. 2549

ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบ/

ประกาศอื่น ๆ 

ดังระบุไว้ใน

l ข้อ 3.6.2 (1.3)-

(1.8), (1.10), (1.11)

l ข้อ 3.6.2 (2.1)-

(2.3)

l ข้อ 3.6.2 (3)-(4)

l ข ้อ 3.6.2 (6) 

(6.1)-(6.11), (6.18)

ให้น�ามาปรับใช้

กับการจัดการ 

สาธารณภัย

ตามควรแก่กรณี



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 255850

สาธารณภัย

กฎหมายหลัก

ในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/

ค�าสั่ง	ที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุน

การจัดการความเสี่ยงจาก	

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ

ประกาศ/ค�าสั่ง	

อื่น	ๆ	ที่น�ามาปรับใช้

กับทุกสาธารณภัย

(4)	ภัยจาก

สารเคมี/วัตถุ	

อันตราย

พระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

(4.1)  พระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535

(4.2) พระราชบัญญัติพลังงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504

- กฎกระทรวงก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการ

กากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546

(4.3) พระราชบัญญัติอาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ

ปืน พ.ศ. 2490

ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบ/

ประกาศอื่น ๆ 

ดังระบุไว้ใน

l ข้อ 3.6.2 (1.3)-

(1.8), (1.10), (1.11)

l ข้อ 3.6.2 (2.1)-

(2.3)

l ข้อ 3.6.2 (3)-(4)

l ข ้อ 3.6.2 (6) 

(6.1)-(6.11), (6.18)

ให้น�ามาปรับใช้

กับการจัดการ 

สาธารณภัย

ตามควรแก่กรณี

(5)	สาธารณภัย

	ทางน�้าและ

	ทางทะเล	เช่น

	มลพิษทางน�้า

	เนื่องจาก

	น�้ามัน,	

	การกู้ภัย

	ทางทะเล

พระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

(5.1)  พระราชบญัญตักิารเดนิเรอื

ในน่านน�้าไทย พ.ศ. 2456

(5.2) พระราชบัญญัติให้อ�านาจ

ทหารเรือปราบปรามการกระท�า

ความผิดบางอย่างทางทะเล 

พ.ศ. 2490 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

(5.3)  พระราชบัญญัติว่าด้วย

ความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต

ปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530

(5.4)   พระราชบญัญตัเิพิม่อ�านาจ

ต�ารวจในการป้องกันและ

ปราบปรามการกระท�าผิดทางน�้า 

พ.ศ. 2496



51แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

สาธารณภัย

กฎหมายหลัก

ในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/

ค�าสั่ง	ที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุน

การจัดการความเสี่ยงจาก	

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ

ประกาศ/ค�าสั่ง	

อื่น	ๆ	ที่น�ามาปรับใช้

กับทุกสาธารณภัย

(5.5)   พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและ
รกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535
(5.6) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5.7)   ระเบียบส�านักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการป้องกนัและขจดัมลพษิ
ทางน�า้เนือ่งจากน�า้มนั พ.ศ. 2547
(5.8)  ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่ 411/2543 เรื่อง มาตรการ
ความปลอดภยัในการขนส่งน�า้มนั
และเคมีภัณฑ์
(5.9)  ประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่ 412/2543 เรื่อง แนวทาง
การจัดท�าแผนปฏิบัติการขจัด
มลพษิประจ�าท่าเรอืส�าหรบัขนส่ง
สินค้าอันตราย
(5.10) ระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรี ว่าด้วยนโยบายและ 
การฟื้นฟูทะเลไทย พ.ศ. 2539
(5.11)  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงนิทดรองราชการ
เพื่อการป้องกันและขจัดภาวะ
มลพิษทางทะเลเนื่องจากน�้ามัน 
พ.ศ. 2527
(5.12)  พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
และอนบัุญญติัทีเ่ก่ียวข้อง (เฉพาะ
จังหวัดที่มีเขตพื้นที่ในทะเล)

ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบ/

ประกาศอื่น ๆ 

ดังระบุไว้ใน 

l ข้อ 3.6.2 (1.3)-

(1.8), (1.10), (1.11)

l ข้อ 3.6.2 (2.1)-

(2.3)

l ข้อ 3.6.2 (3)-(4) 

l ข ้อ 3.6.2 (6) 

(6.1)-(6.11), (6.18)

ให้น�ามาปรับใช้

กับการจัดการ 

สาธารณภัย

ตามควรแก่กรณี



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 255852

สาธารณภัย

กฎหมายหลัก

ในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/

ค�าสั่ง	ที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุน

การจัดการความเสี่ยงจาก	

สาธารณภัย

กฎหมาย/ระเบียบ

ประกาศ/ค�าสั่ง	

อื่น	ๆ	ที่น�ามาปรับใช้

กับทุกสาธารณภัย

(6)	ภัยจาก

โรคระบาด	

ในมนุษย์

พระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

(6.1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ. 2523

(6.2)  พระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ฯลฯ

กฎหมาย/ระเบียบ/

ประกาศอื่น ๆ 

ดังระบุไว้ใน

l ข้อ 3.6.2 (1.3)-

(1.8), (1.10), (1.11)

l ข้อ 3.6.2 (2.1)-

(2.3)

l ข้อ 3.6.2 (3)-(4) 

l ข ้อ 3.6.2 (6) 

(6.1)-(6.11), (6.18)

ให้น�ามาปรับใช้

กับการจัดการ 

สาธารณภัย

ตามควรแก่กรณี

(7)	ภัยจาก	

โรคระบาดสัตว์

พระราชบัญญัติป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

(7.1) พระราชบัญญัติโรคระบาด

สัตว์ พ.ศ. 2499

(7.2)   พระราชบญัญตัเิชือ้โรคและ

พิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525

(7.3) พระราชบญัญตั ิโรคพษิสนุขับ้า 

พ.ศ. 2535

ฯลฯ

 

หมายเหตุ ในกรณทีีก่ฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ ข้อปฏบิตัใิด มไิด้ระบไุว้ในแผนการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาตินี้ ให้ผู้มีอ�านาจหน้าที่ บังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม ก�ากับดูแล หรือมีอ�านาจหน้าที่อื่นในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พิจารณาน�า

กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ ประกาศ ข้อปฏบัิต ินัน้ มาปรบัใช้เพือ่สนบัสนนุกฎหมายหลักในการจดัการสาธารณภัยใด ๆ   

เท่าที่จะเปิดช่องให้กระท�าได้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกัน โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยที่ก�าหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินี้
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 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ 
ทางลบจากสาธารณภยัโดยการวเิคราะห์และการบรหิารจดัการปัจจัยทีเ่ป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภยั 
เพื่อก�าหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท�าให้เกิด 
ความเปราะบาง และเพิม่ศกัยภาพในการจดัการปัญหา โดยมเีป้าหมายในการลดความเสีย่งท่ีมีอยูใ่นชมุชนและ
สังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัยท�าให้เกิดการสูญเสีย 
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรพัย์สนิ ความเป็นอยู ่และภาคบรกิารต่าง ๆ  ในชมุชนใดชมุชนหนึง่ ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึง่ 
ในอนาคต ซึ่งสามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียง ได้แก่ ภัย  
ความล่อแหลม ความเปราะบาง และศักยภาพ ดังนี้

ความเสี่ยง (Risk) =

4.1 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละประเทศไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได ้
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากสาธารณภัยเป็นเรื่องของทุกคน จึงจ�าเป็น
ต้องมีการก�าหนดแนวทางให้ด�าเนินการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยร่วมกันทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งนี้ 
ระดับสากลและระดับภูมิภาคได้มีการจัดท�ากรอบการด�าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภยัให้เกดิประสทิธผิล และได้มกีารยอมรบัแนวคิดในการปฏบิติัการเพือ่ลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 
หรือ Disaster Risk Reduction : DRR ขึน้ เพือ่ให้เข้าใจความเสีย่งจากสาธารณภยั เสรมิสร้างศกัยภาพในการ
บริหารและจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ลงทุนด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
ในการพร้อมรับมือและฟื้นคืนกลับได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุ
สาธารณภยัอย่างมปีระสทิธภิาพ และการฟ้ืนสภาพและซ่อมสร้างให้ดีกว่าและปลอดภยักว่าเดิมในช่วงการฟ้ืนฟู

4.2 กลยุทธ์ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
 4.2.1	กลยุทธ์ที่	1	สร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน
   การประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภยั เป็นกระบวนการทีช่่วยตรวจสอบระดับของความเสีย่ง 
ทีชุ่มชนหรอืสงัคมมต่ีอสาธารณภัย โดยการวเิคราะห์ปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วกบัความล่อแหลมและความเปราะบาง
ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่จัดการสาธารณภัยนั้น ๆ 
โดยให้กองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่ละระดับ และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เป็นหน่วยรบัผิดชอบประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภัย โดยมแีนวทาง
ปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย	ดังนี้

ภัย (Hazard)  x  ความล่อแหลม (Exposure)  x  ความเปราะบาง (Vulnerability)

ศักยภาพ (Capacity)

4
บทที่ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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   (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
    (1.1) ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและข้อมูลหรือผลการศึกษาที่มีอยู่เพื่อทราบถึง  
ขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
    (1.2) ประเมินภัยอันตราย เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงของภัย ประเภทภัย และสถานที ่
รวมถึงการด�ารงชีวิตของชุมชนและสังคมที่จะได้รับผลกระทบ
    (1.3) การประเมนิความล่อแหลม เพ่ือให้ทราบถงึประชาชนและทรัพย์สินทีอ่ยูใ่นพ้ืนที่
ที่มีความเสี่ยงจากสาธารณภัย
    (1.4) การวิเคราะห์ความเปราะบาง เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเส่ียงของสภาพหรือ 
องค์ประกอบของสิ่งนั้นว่ามีความสามารถต้านทานต่อภัยอันตรายได้เท่าใด 
    (1.5) การวิเคราะห์ความสญูเสยีและผลกระทบ เพ่ือคาดคะเนความสูญเสยีต่อประชาชน 
ทรัพย์สิน การบริการ การด�ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสาธารณภัย และประเมินผลกระทบที่จะสร้าง
ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคม
    (1.6) การจดัท�าข้อมลูสถานะความเสีย่งและการประเมนิผลเพือ่ให้การจดัการความเสีย่ง
จากสาธารณภัยเกิดความคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์
    (1.7) การวางแผนปฏิบัตกิารและการทบทวนกลยทุธ์ในการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 
เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ จัดสรรแหล่งทรัพยากร (งบประมาณและบุคลากร) และริเริ่มโครงการในการลด 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
   (2) เพิ่มศักยภาพให้ระดับท้องถิ่น อ�าเภอ และจังหวัดในการประเมินความเปราะบาง และ 
ความล่อแหลม
   (3) เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยระดับชาติ เพื่อใช้ 
ในการก�าหนดนโยบายการลดความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหรือระเบียบ การจัดท�าแผนงาน
และโครงการ รวมถึงการจัดท�าดัชนีความเสี่ยงและแผนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น

 4.2.2	กลยุทธ์ที่	2	พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
   (1)	 แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบ
    การป้องกนัและลดผลกระทบ เป็นการด�าเนนิการทีเ่น้นช่วงก่อนเกดิภยั ทัง้ท่ีใช้โครงสร้าง
และไม่ใช้โครงสร้าง เพื่อขจัดหรอืลดโอกาสทีส่าธารณภัยจะสร้างผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน หรือสังคม ได้แก่
    (1.1) การก�าหนดเขตพ้ืนที ่และจดักลุม่ทีต่ัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม เพือ่หลกีเลีย่ง 
พื้นที่เสี่ยงภัย เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดท�าแผนที่เสี่ยงภัย การก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัย 
ของกิจกรรมต่าง ๆ การก�าหนดโซนนิ่ง เป็นต้น
    (1.2) การก�าหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารท่ีต้านทาน และไม่ก่อให้เกดิสาธารณภัยต่าง ๆ  
เช่น แผ่นดินไหว พายุ เป็นต้น
    (1.3) การเสริมสร้างความแข็งแรงของตลิ่ง ปลูกต้นไม้ ไม้พุ่ม หญ้าแฝก และป่าโกงกาง
ป้องกันชุมชนริมน�้าหรือริมทะเล
    (1.4) การขดุลอกคคูลอง ท่อระบายน�า้ และรกัษาความสามารถในการระบายน�า้ของพ้ืนที ่
แบบปกติและแบบฉุกเฉิน 



55แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

    (1.5) การปรับแผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น ปลูกป่าต้นไม้ ปลูกไม้คลุมหน้าดิน
กนัดนิพงัทลาย ท�าแนวปลกูแบบขวาง แนะน�าพนัธุพ์ชืทีท่นต่อแมลงศตัรพูชืและความแห้งแล้ง รวมถงึส่งเสรมิ
การปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
    (1.6) การพัฒนาบ่อบาดาล และบ่อน�้าตื้น 
    (1.7) การสร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการติดต่อของเชื้อโรค และอื่น ๆ
    (1.8) การออกกฎหมายที่จ�าเป็นในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
   (2)	 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม
    การเตรียมความพร้อม เป็นการด�าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพื่อให้ประชาชน
หรือชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่าง ๆ พร้อมที่จะรับมือกับ 
สาธารณภัย ได้แก่
    (2.1)	การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัโดยอาศยัชมุชนเป็นฐาน	(Community	
Based	Disaster	Risk	Management	:	CBDRM) เน้นการอาศยัชมุชนเป็นศนูย์กลางในการป้องกัน แก้ไข 
บรรเทา และฟ้ืนฟคูวามเสยีหายจากสาธารณภัย โดยให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผน ตัดสนิใจ ก�าหนด 
แนวทางแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิม 
ขีดความสามารถให้คนในชมุชนมศีกัยภาพในการระงบับรรเทาภยัได้ด้วยตนเองในระดบัหนึง่ก่อนทีห่น่วยงานภายนอกจะ
เข้าไปให้ความช่วยเหลอื จงึเป็นเครือ่งมอืในการเตรียมประชาชน/ชมุชน ให้มคีวามพร้อมทีจ่ะเผชญิสาธารณภยั
และได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด รวมท้ังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
ในรปูแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลอืงานเจ้าหน้าทีใ่นขัน้ตอนการเตรยีมความพร้อม เช่น การศกึษาข้อมลู การวิเคราะห์ 
ข้อมูลภัย การแจ้งเตือนภัย การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน  
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการประเมินผล เป็นต้น
    (2.2)	การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเคร่ืองมือและกิจกรรมในการ
สร้างความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและ
การบูรณาการความร่วมมือ ท�าให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อน�าไปสู่
การปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ แผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้หมายรวมถึงการฝึกซ้อมแผน  
การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นของแต่ละหน่วยงาน
     ประเภทของการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื
     (2.2.1) การฝึกเชิงอภิปราย (Discussion Base Exercise) เป็นการฝึกโดยใช้
วิธีการหารืออภิปรายเกี่ยวกับแผน มาตรการ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของหน่วยงานเป็นส�าคัญ แบ่งออกเป็น
      (2.2.1.1) การประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เป็นการตัง้สมมตฐิาน
สถานการณ์สาธารณภัยท่ีอาจเกดิข้ึนเพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการได้แสดงความคดิเหน็ร่วมกนัในการ 
ค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมต่อการเผชิญเหตุ
      (2.2.1.2) การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เป็นการจ�าลอง
สถานการณ์แบบกว้าง เพื่อค้นหาจุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคของแผนฯ เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทาง ขั้นตอน 
การปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติประจ�า (Standard Operating Procedure : SOP) โดยเน้นการฝึกในระดับ
ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจตัดสินใจ 
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     (2.2.2) การฝึกเชิงปฏิบัติการ (Operation Base Exercise) เป็นการฝึกที่มี 
การจ�าลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงความเป็นจริง โดยมีการเคล่ือนย้าย ระดมทรัพยากรและบุคลากรจริง 
ตามสถานการณ์ แบ่งออกเป็น
      (2.2.2.1) การฝึกปฏบัิติ (Drill) เป็นการฝึกปฏบิติัของหน่วยงานขนาดเลก็
ระดับพื้นที่ โดยเน้นการเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ภาคสนามเฉพาะด้าน
      (2.2.2.2) การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) เป็นการฝึก
ของหน่วยงานหรอืระหว่างหน่วยงานเพือ่ทดสอบและประเมนิขีดความสามารถของบุคคลท่ีมหีน้าท่ีความรับผดิชอบ
เฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ที่ใช้ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์สมมติที่ก�าหนดขึ้น
      (2.2.2.3) การฝึกเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) เป็นการฝึก 
ที่มีความสลับซับซ้อน มีขั้นตอนการเตรียมการและการใช้ทรัพยากรมากที่สุดเมื่อเทียบกับการฝึกรูปแบบอื่น ๆ 
รวมทั้งเกี่ยวข้องกับบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานในหลายระดับ โดยมีการเคล่ือนย้ายทรัพยากรและ
บุคลากรเพื่อเผชิญเหตุต้ังแต่การประสานข้อมูล การสนับสนุนทรัพยากรของกองอ�านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั จนถงึการเชือ่มโยงและการสัง่การจากศนูย์บญัชาการเหตุการณ์ไปยงัเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติภาคสนาม
     กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กองอ�านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
แต่ละด้าน ต้องจัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องสามารถน�าประเภทการฝึกดงักล่าวไปปรับใช้ในการฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของหน่วยงาน 
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ การประเมินผลแต่ละครั้งควรมีประเด็นค�าถามอย่างน้อย ได้แก่ การฝึกบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ ความจ�าเป็นในการปรับปรุงระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ขั้นตอน และ
แนวทางปฏิบัติในการประสานงาน การสื่อสาร ทรัพยากร ทักษะ ประสบการณ์ ความต้องการ การฝึกอบรม 
ทรัพยากรเพิ่มเติม ข้อบกพร่อง อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการฝึกครั้งต่อไป
    (2.3)	การเตรียมการอพยพ
     ให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับจัดท�าแผนอพยพ 
แผนอพยพส่วนราชการ หรือวางมาตรการการอพยพ ซึ่งอย่างน้อยมีสาระส�าคัญประกอบด้วย บัญชีจ�านวน 
ผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ�านวยความสะดวกในการอพยพ การก�าหนดเขตพื้นที่รองรับ การอพยพให้อยู่
ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม การก�าหนดเจ้าหน้าทีห่รอืผูร้บัผดิชอบการอพยพไว้ให้ชดัเจน การก�าหนดเส้นทางอพยพหลกั
และเส้นทางอพยพส�ารองส�าหรบัแต่ละประเภทภยั รวมทัง้การส�ารวจและการจัดเตรียมพาหนะ น�า้มนัเชือ้เพลงิ 
แหล่งพลังงาน และระบบสื่อสารส�าหรับการอพยพ 
    (2.4) การเตรยีมการจดัตัง้ศนูย์พกัพงิชัว่คราว	(Temporary	Shelter	Management)
     เป็นการแก้ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวในสถานการณ์ทีเ่กดิสาธารณภยัขึน้ ซึง่รฐัต้อง 
มีการเตรียมแผนรับมือต่อจากการอพยพในภาวะฉุกเฉิน โดยก�าหนดอาคารที่จะใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้
และการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราว เพราะจะมีผลโดยตรงต่อการด�ารงชีวิตและศักด์ิศรีกับผู้ประสบภัย
ที่เข้าพักพิง ท้ังน้ี การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย
อย่างน้อย ดังนี้
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     (2.4.1)  จัดหาสถานท่ีต้ังศูนย์พักพิงช่ัวคราว โดยกองอ�านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับต้องด�าเนินการคัดเลือกสถานที่ตั้ง
     (2.4.2) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้ก�าหนดผู ้รับผิดชอบภายใน 
ศูนย์พักพิงชัว่คราว ได้แก่ ผูจ้ดัการศนูย์พกัพงิชัว่คราว ซึง่อาจเป็นได้ท้ังหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
องค์การระหว่างประเทศ ผู้น�าชุมชน หรอืผู้อ�านวยการโรงเรยีน (กรณโีรงเรยีนเป็นศนูย์ฯ) ทัง้นี ้ศนูย์พกัพงิชัว่คราว
อาจมีโครงสร้างภายในแบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอ�านวยการตามความเหมาะสม
     (2.4.3)  ปัจจัยความจ�าเป็นขั้นต�่าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่น ๆ 
     (2.4.4)  ให้มกีารบรหิารจดัการข้อมลูผูอ้พยพ โดยมกีารเกบ็บนัทกึข้อมลูทีจ่�าเป็น
     ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดท�าแผนบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
    (2.5)		การจัดตั้งองค์กรการเรียนรู้สาธารณภัย
     (2.5.1)  ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย
       เป็นแนวคดิเพือ่ให้ประชาชน/ชุมชนได้เรยีนรูข้ัน้ตอนและวธิกีารจัดการ
ความเสีย่งจากสาธารณภยัเพือ่ลดผลกระทบและความสูญเสียชวีติทีอ่าจเกดิขึน้ ประกอบกบัเป็นการเพ่ิมทกัษะ 
ให้ประชาชน/ชุมชนช่วยเหลือตนเองและสามารถรักษาชีวิตรอดได้เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น รวมทั้งเป็นวิธีการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ผู้ประสบภัยได้พยายามช่วยเหลือตนเองเป็นล�าดับแรกระหว่างรอความช่วยเหลือจาก 
ภาครัฐ ทั้งน้ี ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยยังให้องค์ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการความเสี่ยง
จากสาธารณภัย ได้แก่ บุคลากรของทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการด้านสาธารณภัยของประเทศต่อไป 
      ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ 
กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดบัพจิารณาจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูส้าธารณภยัแต่ละระดบั 
ตามความเหมาะสม ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยประเทศ ศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยจังหวัด ศูนย์การเรียนรู้
สาธารณภัยอ�าเภอ และศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยท้องถิ่น
     (2.5.2) สถาบันพัฒนาการจัดการสาธารณภัยแห่งชาติ
      เป็นแนวคดิให้มสีถาบนัหลักในการศกึษา ฝึกอบรม และพัฒนาบคุลากร
ผูป้ฏบิตังิานด้านการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัแก่ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกระบวนการศึกษาและอบรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์  
ในการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภยัในแต่ละระดบัพ้ืนที ่การจ�าลองสถานการณ์ภยัให้ครอบคลมุการจดัการ
สาธารณภัย การประสานและการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ 
เจ้าหน้าทีต่ัง้แต่ผูเ้ผชิญเหตถุงึผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ให้สามารถท�าหน้าทีใ่นความรบัผดิชอบได้อย่างเป็นระบบและ
มีการประสานงานอย่างบูรณาการ ส�าหรับระดับผู้บริหารจะมีความสามารถในการอ�านวยการ ก�ากับ ดูแล 
ควบคุม สั่งการ และตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ก�าหนดเป็นสถาบันการพัฒนา 
การจัดการสาธารณภัยระดับประเทศ และสถาบันการพัฒนาการจัดการสาธารณภัยระดับภาค
      ให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และกองอ�านวยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยกลาง จัดท�าแนวทางและรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
จัดให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรม ตั้งแต่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึงปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ตามความเหมาะสม



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 255858

    (2.6)	การพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ 
     เป็นการจัดท�าระบบมาตรฐานกลางด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ข้อมลูด้านสาธารณภัยเพือ่ให้ทกุหน่วยงานสามารถน�าระบบมาตรฐานกลางฐานข้อมลูไปด�าเนนิการจดัท�า 
พฒันา ปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงสามารถเชือ่มโยงและ 
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลัก  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ด�าเนินการพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ ดังนี้
     (2.6.1) การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติเข้ากับ 
ฐานข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลพ้ืนที่เส่ียงภัย ฐานข้อมูลการรายงาน
เหตุด่วนสาธารณภัย ฐานข้อมูลทรัพยากร เครื่องจักรกล อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัย ฐานข้อมูลการฝึก ฐานข้อมูล
คลังทรัพยากรด้านสาธารณภัย เป็นต้น โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติต้องให้มี
เสถียรภาพ ครอบคลุม ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงให้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ส่วนราชการ หน่วยงาน 
และองค์การสาธารณกุศลที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณภัยทั้งในและต่างประเทศ
     (2.6.2) การจัดท�าระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากคลังข้อมูล 
สาธารณภัยแห่งชาติ 
     (2.6.3)  การพัฒนาระบบข้อมลู เพ่ือไปสูร่ะบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ (Decision 
Support System : DSS) ของผู้บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับที่เชื่อมโยงข้อมูลกับคลังข้อมูลสาธารณภัย
แห่งชาติ
     (2.6.4) การจัดท�าระบบการน�าเสนอข้อมูลสาธารณภัยให้กับประชาชนทั่วไป  
เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับความรู้ด้านการศึกษาและการรวบรวมสถิติ เช่น ข้อมูลพ้ืนท่ีเส่ียงภัย พ้ืนท่ีประสบภัย 
สถติิการเกดิภยั ทรพัยากรพเิศษ ผู้เชีย่วชาญ การให้ความช่วยเหลอื มลูค่าความเสยีหาย และการฟ้ืนฟ ูเป็นต้น
    (2.7)	การจัดตั้งคลังส�ารองทรัพยากร	(Stockpiling) 
     เป็นการส�ารองทรพัยากรเพือ่ความรวดเรว็ในการสัง่ใช้และการสนบัสนนุทรพัยากร
ไปยังพื้นที่ประสบภัย โดยให้มีการก�าหนดวงรอบการจัดการและการรักษาสภาพทรัพยากรให้พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา ส�าหรับทรัพยากรประเภทใดที่มีระยะเวลาหมดอายุการใช้งานให้ก�าหนดวงรอบ การหมุนเวียน 
ใช้ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก�าหนดคลังส�ารองทรัพยากร
อย่างน้อยภาคละ 1 แห่งในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยน�าทรัพยากรไปใช้ในการปฏิบัติ
    (2.8)	แผนการบริหารความต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)
     เป็นแผนรองรบัการด�าเนนิภารกิจเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง เมือ่อยู่
ในสภาวะวิกฤต โดยแนวคิดการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐเน้นการควบคุม ดูแล และป้องกัน
ทรพัยากรทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิงานหรอืให้บรกิารเพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดส�าหรับผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสีย โดยหากการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ไม่สามารถควบคุม ดูแล และป้องกันได้ท้ังหมดเมื่อเกิดสภาวะ
วิกฤตจะท�าให้การด�าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานลดลงและไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ คือ ต้องเร่งด�าเนินการให้การด�าเนินงานหรือการให้บริการกลับมาให้เหมือนภาวะปกต ิ
แม้ในสถานการณ์สาธารณภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
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   (3)	 แนวทางปฏิบัติของระบบการเตือนภัย
    เป็นโครงสร้าง และระบบสือ่สารทีช่่วยให้มข้ีอมลูเกีย่วกับสาธารณภยั และการส่งข้อมูล
ที่ถูกต้องรวดเร็วไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน ดังนี้
    (3.1)	ระดับของระบบการเตือนภัย มีความหมายของสีในการเตือนภัย ดังนี้
 สีแดง   หมายถงึ สถานการณ์อยูใ่นภาวะอนัตรายสงูสดุ ให้อาศยัอยูแ่ต่ในสถานทีป่ลอดภัย  
     และปฏิบัติตามข้อสั่งการ
 สีส้ม   หมายถึง สถานการณ์อยูใ่นภาวะเสีย่งอันตรายสงู เจ้าหน้าท่ีก�าลงัควบคมุสถานการณ์  
     ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนด
 สีเหลือง  หมายถงึ สถานการณ์อยูใ่นภาวะเสีย่งอนัตราย มแีนวโน้มทีส่ถานการณ์ จะรนุแรง 
     มากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตามค�าแนะน�า
 สีน�้าเงิน  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
     ทุก ๆ 24 ชั่วโมง
 สีเขียว  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นประจ�า

    (3.2)	กระบวนการแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย 
     (3.2.1) การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ 
      เป็นการตดิตามข้อมลูความเคลือ่นไหวของเหตกุารณ์ทีอ่าจส่งผลให้เกิด 
สาธารณภัย รวมทั้งท�าหน้าที่เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและข่าวสารแก่ประชาชน โดยมีส่วนราชการและหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้องที่มีความรู้และเครื่องมือทางเทคนิค เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี 
กรมอุทกศาสตร์ ฯลฯ มีหน้าที่เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป็นหน่วยจัดวางระบบสือ่สาร รวมทัง้ให้ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องจัดเตรียม  
จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารส�าหรับเชื่อมกับระบบสื่อสารให้เพียงพอและใช้การได้ตลอดเวลา  
โดยให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิกองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมนิสถานการณ์เพือ่ตดัสนิใจในการเตรยีมรบัมอืกับสาธารณภยั
     (3.2.2) การแจ้งเตือนล่วงหน้า 
      เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้น 
ในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งภยัไปยงัส่วนราชการ หน่วยงาน กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั 
และประชาชน เพือ่ให้ตดิตามข้อมลูข่าวสารและความเคลือ่นไหวอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้ระยะเวลาส�าหรับการแจ้งเตอืน 
ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสาธารณภัยแต่ละประเภท โดยปกติควรมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย 
ไม่ต�่ากว่า 120 ชั่วโมง 
      ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นหน่วย 
ประสานงานกลางร่วมกบักรมประชาสมัพนัธ์ ในการจดัวางแนวทาง มาตรการ และขัน้ตอนการปฏบิตั ิร่วมกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อให้การแจ้งเตือนล่วงหน้าท่ีมีมาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันซ่ึงสะดวกต่อการรับทราบและท�าความเข้าใจ 
กับข้อมูลที่ได้รับ 
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     (3.2.3) การแจ้งเตือนภัย
      เป็นการยนืยนัข้อมลูว่ามโีอกาสเกดิสาธารณภยัมากกว่าร้อยละ 60 และ 
เป็นการแจ้งแนวทางปฏบิตัใิห้กบัส่วนราชการ หน่วยงาน กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั  
และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพ่ือให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน โดยให้ม ี
การแจ้งเตือนภัยไม่ต�่ากว่า 72 ชั่วโมงก่อนเกิดภัย และมีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ได้แก่
      (3.2.3.1) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพื้นที่ที่จะเกิดสาธารณภัย
      (3.2.3.2)  ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้และความยาวนานของภยั (ระยะเวลา)
      (3.2.3.3) แนวทางการปฏิบัติตนของส่วนราชการ หน่วยงาน และ
ประชาชน
      (3.2.3.4)  การเตรียมความพร้อมรับมือ เช่น อาหาร น�า้ด่ืม ยารักษาโรค 
เป็นต้น
      ให้กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง จัดวางแนวทาง  
มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยเพื่อการสั่งการไปยัง 
กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั ศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต พร้อมทัง้ 
ให้กรมประชาสมัพนัธ์ ร่วมกบักรมการปกครอง ก�าหนดขัน้ตอนวธิปีฏบิตัเิพือ่เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ แจกจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ปกครองท้องที่และประชาชนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีการปฏิบัติเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนด
      ให้กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดับรายงาน
ผลการปฏิบัติ ให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง 
การเตือนภัยเพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารสองทาง (Two - way Communication)
     (3.2.4) การรับมือและการอพยพ
      กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับพิจารณา
ก�าหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติส�าหรับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชนในการรับมือกับ 
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดท�าแผนอพยพและการฝึกอพยพ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือพิเศษ ท้ังน้ี หากเกินศักยภาพที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้  
ให้รายงานกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบทันที
    (3.3)	การพัฒนาระบบเตือนภัย
     การพฒันาระบบเตอืนภยัมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่เพือ่ท�าให้การเตอืนภยัมคีวามแม่นย�า 
น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
     (3.3.1) พัฒนาศักยภาพในการพยากรณ์และการเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัย 
      (3.3.1.1) ปรับปรุงอปุกรณ์เคร่ืองมอืและเทคโนโลยใีห้สามารถรองรับ
กับระบบเตือนภัยในปัจจุบันและต่างประเทศได้
      (3.3.1.2)  จัดท�าระเบียบปฏิบัติประจ�า (Standard Operating 
Procedure : SOP) และเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
      (3.3.1.3)  จัดวางระบบสื่อสารหลัก อย่างน้อย 2 ระบบ และระบบ
สื่อสารส�ารอง
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     (3.3.2) เสริมสร้างกระบวนการและวิธีการเตือนภัย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
      (3.3.2.1) เตรียมความพร ้อมและสร ้างความตระหนัก รวมถึง  
ให้ประชาชนมีการรับรู้และเข้าใจความเสี่ยงจากข้อมูลที่ได้รับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เช่น อาสาสมัคร 
แจ้งเตือนภัยในชุมชนเมือง ต�าบล และหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเตือนภัย ที่มี 
ความแตกต่างกันของภัยแต่ละประเภท เป็นต้น 
      (3.3.2.2) จัดท�า Web Service ในการน�าเสนอข้อมูล และ Mobile 
Application เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูล และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนและบุคคลที่ต้องได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) 
      (3.3.2.3) จดัให้มกีารฝึกกระบวนการระบบเตือนภยัเพือ่เป็นการทดสอบ
แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ ขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และความพร้อมของประชาชนทั้งในระดับจังหวัด 
อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 4.2.3	กลยุทธ์ที่	3	ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง 
   เป็นการท�าให้ทุกภาคส่วนยอมรับท่ีจะร่วมมือกันด�าเนินกิจกรรมในการลดความเส่ียงจาก 
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยให้สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สาธารณภัย และเป็นการน�าเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้าสู่กระแสหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของประเทศ (Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Sustainable Development) รวมถึง 
การเสรมิสร้างความเข้มแขง็หรอืภมูคิุม้กนัให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป ทัง้นี ้รฐัจะต้องก�าหนดนโยบาย
และขับเคลื่อนการบูรณาการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ทุกภาคส่วนน�าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง 
การให้ความส�าคัญในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณที่จะท�าให้การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเป็น
นโยบายส�าคัญในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศอย่างจริงจัง
   (1)	 แนวทางปฏิบัติในการก�าหนดให้เป็นนโยบายแห่งรัฐที่ส�าคัญ	ๆ 
    (1.1) การก�าหนดให้หลักการลดความเส่ียงจากสาธารณภยัเป็นนโยบายของรฐั เชงิเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การระบุการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตแิละยทุธศาสตร์ส�าคญัของรฐั สนบัสนนุความเป็นหุ้นส่วนรฐัร่วมกบัเอกชน กระบวนการวางแผน และ
ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 
    (1.2) การสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณส�าหรับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟู
    (1.3) การศึกษาและรวบรวมมาตรการท่ีเกีย่วกบัการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั ท่ีเป็น
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบเพื่อใช้จัดการกระบวนการและวางแผนพัฒนา เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รหัสอาคาร ฯลฯ
    (1.4) การสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และการสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในทุกระดับ
    (1.5) การส่งเสรมิการจดัการโครงการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต ได้แก่ องค์รวม
ของกระบวนการบริหารซึ่งบ่งชี้ภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามต่อการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้ง 
ให้แนวทางในการสร้างขดีความสามารถให้กบัองค์กรมคีวามยดืหยุน่ เพือ่การตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้เกิดประสิทธิผล 
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    (1.6) การกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานภาครัฐจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินภารกิจการให ้
บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น เพื่อเป็นการเร่งให้การด�าเนินงานหรือการให้บริการ
แก่ประชาชนกลับมาให้เหมือนภาวะปกติ
    (1.7) การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยการให้ 
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนภายใต้กรอบความเสี่ยงและ
ระยะเวลาที่ก�าหนด
   (2)	 แนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย	ได้แก่ 
    (2.1) การทบทวนและปรบัปรงุนโยบาย กฎหมาย และองค์กรในการจัดการความเสีย่ง
จากสาธารณภัยของประเทศ
    (2.2) การพัฒนาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับชาติถึงชุมชนด�าเนินแผนงาน 
โครงการ/กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั เช่น การจัดล�าดับความเส่ียงทีต้่องมมีาตรการ
จัดการ เสริมสร้างความร่วมมือ/การมีส่วนร่วม แผนสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น
    (2.3) การสนับสนุนงบประมาณของรฐัเพือ่น�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม
และมีประสิทธิภาพ
    (2.4) การจัดท�าบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคประชาสังคมกับรัฐในการน�านโยบาย 
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยไปสู่การปฏิบัติ
    (2.5) การทบทวนกฎ/ระเบยีบในการวางแผนพัฒนาทีมี่อยู่ในมุมมองของการใช้บทบญัญติั 
(การบังคับใช้กฎหมาย)
    (2.6) การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจและ 
ทางการเมืองในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
    (2.7) การแต่งตัง้ผูป้ระสานงานด้านการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัในแต่ละกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง
    (2.8) การจัดตั้งกองทุนการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยและกองทุนพิเศษ  
เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยหลักในการจัดตั้งกองทุน  
การบริหารกองทุน การจัดหารายได้ การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินกองทุน
    (2.9) การจัดให้มีสมัชชาการจัดการสาธารณภัยเป็นเวทีสาธารณะระดับชาติ ที่เปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อค้นหา
ทางออกในประเด็นปัญหาร่วมที่แต่ละฝ่ายให้ความส�าคัญและน�าไปสู่การเสนอแนะพัฒนานโยบายสาธารณะ
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือ 

ตามความเหมาะสมให้เป็นระบบและเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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 การจดัการในภาวะฉกุเฉนิ เป็นการปฏิบตักิารเพือ่ลดความรุนแรงของสาธารณภยั รวมท้ังการรักษาขวญั  

สร้างความมั่นใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยให้ยึดถือว่า  

การรกัษาชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนเป็นเรือ่งเร่งด่วนล�าดับแรกทีจ่ะต้องเร่งเข้าระงบัและให้ความช่วยเหลอื  

ดังนั้น ในภาวะปกติจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้เพ่ือให้สามารถเผชิญกับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

 ส�าหรบัประเทศไทยการจดัการในภาวะฉกุเฉนิแต่ละระดบัได้มอบหมายให้ผูท้ีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 เป็นผูร้บัผดิชอบ 

แต่ละระดับของการจัดการสาธารณภัย

5.1 แนวคิดเชิงกลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน
 5.1.1	มาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   ให้มกีารจดัการในภาวะฉกุเฉนิภายใต้รปูแบบ ระบบ และความเข้าใจทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

เพื่อให้การจัดการสาธารณภัยสามารถเชื่อมต่อพื้นที่และภารกิจได้ทันที โดยการน�าระบบการบัญชาการ

เหตุการณ์มาบังคับใช้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่เข้าปฏิบัติการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

 5.1.2	เอกภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

   ต้องมกีารก�าหนดล�าดบัการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ว่าจะรบัหน้าทีแ่ละ

ภารกิจจากผู้ใด หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น หน่วยงานใดท�าหน้าที่

สนับสนุน รวมทั้งมีการแบ่งความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ด้วยการก�าหนดแนวทางปฏิบัติ (วัตถุประสงค์) 

กลยุทธ์/ยุทธวิธีที่ชัดเจน ซึ่งจะท�าให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในการเผชิญเหตุสาธารณภัย  

ที่เกิดขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

 5.1.3	ความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

   เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือท่ีจะสามารถปรับใช้กบัเหตุฉุกเฉนิ 

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ทกุประเภท และทกุขนาด รวมถงึเหตฉุกุเฉนิทีจ่�าเป็นต้องอาศยัการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ (เช่น เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศ) และ/

หรอืระหว่างสาขาวชิาชีพต่าง ๆ  ลกัษณะความยดืหยุน่ภายในระบบการจดัการเหตฉุกุเฉนิท�าให้เกดิความสะดวก

ในการปรบัเปลีย่นปรมิาณ ระดบัของกจิกรรม และโครงสร้างในการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการปฏบิติัการ

ตอบโต้ ทัง้นี ้ระบบการจดัการในภาวะฉกุเฉนิสามารถปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงาน

เฉพาะด้านได้ทั่วประเทศ

5
บทที่

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
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5.2 กลยุทธ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน
 5.2.1	กลยุทธ์ที่	1	สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

   เป็นการวางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ โดยก�าหนดโครงสร้าง

องค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 

เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   (1)	แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย

    (1.1) ในเขตจังหวัด อ�าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด�าเนินการดังนี้

     (1.1.1) เม่ือเกดิหรอืคาดว่าจะเกิดสาธารณภยัขึน้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

แห่งพืน้ทีใ่ด ให้เป็นหน้าทีข่องผูอ้�านวยการท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีนัน้ เข้าด�าเนนิการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเรว็ และให้แจ้งผูอ้�านวยการอ�าเภอท่ีรบัผดิชอบในเขตพืน้ท่ี และผูอ้�านวยการ

จังหวัดทราบทันที

     (1.1.2) กรณทีีพ่ืน้ทีท่ีเ่กดิหรอืคาดว่าจะเกดิสาธารณภยัอยูใ่นความรบัผดิชอบของ

ผู้อ�านวยการท้องถิ่นหลายคน ผู้อ�านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดจะใช้อ�านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

ก็ได้ แล้วให้แจ้งผู้อ�านวยการท้องถิ่นอื่นทราบโดยเร็ว 

     (1.1.3) กรณีผู้อ�านวยการท้องถ่ินมีความจ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจาก 

เจ้าหน้าทีข่องรฐั หรอืหน่วยงานของรฐัทีอ่ยูน่อกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งพืน้ทีข่องตน ให้แจ้งให้

ผู้อ�านวยการอ�าเภอ หรือผู้อ�านวยการจังหวัดแล้วแต่กรณี เพื่อสั่งการโดยเร็วต่อไป

     (1.1.4) ผูอ้�านวยการในเขตพืน้ทีท่ี่ตดิต่อหรอืใกล้เคยีงมีหน้าทีส่นบัสนนุการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อ�านวยการซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ติดต่อหรือใกล้เคียงนั้น

     (1.1.5) เมือ่เกดิสาธารณภยัขึน้ เจ้าพนกังานทีป่ระสบเหตมุหีน้าทีต้่องเข้าด�าเนนิการ

เบือ้งต้นเพือ่ระงบัภยันัน้ แล้วรบีรายงานให้ผูอ้�านวยการท้องถ่ินเพ่ือสัง่การต่อไป และในกรณจี�าเป็น อนัไม่อาจ 

หลีกเลี่ยงได้ ให้เจ้าพนักงานมีอ�านาจด�าเนินการใดเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตหรือป้องกันอันตราย 

ที่จะเกิดแก่บุคคลได้

     (1.1.6) กรณีเจ้าพนักงานจ�าเป็นต้องเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียง

กับบริเวณที่เกิดสาธารณภัยเพื่อท�าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กระท�าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่แล้ว เว้นแต่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอยู่ในเวลานั้น หรือ  

เมื่อมีผู้อ�านวยการอยู่ด้วย และหากทรัพย์สินนั้นเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดสาธารณภัยได้ง่าย ให้เจ้าพนักงานมีอ�านาจสั่งให้

เจ้าของหรือผู้ครอบครองขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารหรือสถานท่ีดังกล่าวได้ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง 

ไม่ปฏบิติัตามค�าสัง่ ให้เจ้าพนกังานมอี�านาจขนย้ายทรัพย์สินนัน้ได้ตามความจ�าเป็นแก่การป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย โดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระท�าดังกล่าว
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     (1.1.7) ให้ผูอ้�านวยการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบส�ารวจความเสียหายท่ีเกดิข้ึนและ 

ท�าบญัชรีายชือ่ผูป้ระสบภยัและทรพัย์สนิท่ีเสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมท้ังออกหนงัสือรับรองให้ผู้ประสบภยั

ไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟื้นฟู

     (1.1.8) ในกรณทีีเ่กดิสาธารณภยัร้ายแรงอย่างยิง่ (ระดับ 4) นายกรัฐมนตรีหรอื 

รองนายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายมอี�านาจสัง่การผูบ้ญัชาการ ผู้อ�านวยการ หน่วยงานของรัฐ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ด�าเนินการอย่างหนึง่อย่างใดเพือ่การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมตลอดทัง้

ให้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชน โดยมอี�านาจเช่นเดียวกับผูบ้ญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 

และผู้อ�านวยการแต่ละระดับ

    (1.2) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ด�าเนินการดังนี้

     (1.2.1) เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึนในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ช่วย 

ผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่เข้าด�าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ 

ผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานครและรองผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานครทราบทันที

     (1.2.2) ในกรณีที่มีความจ�าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ให้ผูอ้�านวยการกรงุเทพมหานครแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นัน้หรือหน่วยงานของรัฐนัน้ทราบ และเมือ่เจ้าหน้าที ่

ของรัฐผู ้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี ได้รับแจ้งแล้ว ให้เป็นหน้าท่ีที่จะต้องด�าเนินการ 

ให้ความช่วยเหลอื ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีเ่กดิขึน้ในกรุงเทพมหานครตามทีไ่ด้รับแจ้งโดยเรว็

   (2)	แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

    (2.1) กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ (องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล/ เทศบาล/ เมอืงพทัยา) จดัตัง้ศนูย์ปฏบิติัการฉุกเฉินท้องถ่ินเมือ่เกดิสาธารณภยัข้ึน โดยมผู้ีอ�านวยการ

ท้องถ่ิน เป็นผูค้วบคมุและสัง่การเพือ่ท�าหน้าทีจ่ดัการสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้จนกว่าสถานการณ์จะกลบัเข้าสูภ่าวะปกติ

พร้อมท้ังประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ และประสานความร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 

ตามขีดความสามารถโดยล�าพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจากกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ในเขตพื้นที่ติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอ 

    (2.2) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ�าเภอ (ศบก.อ.)

      ให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ�าเภอจัดต้ังศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์อ�าเภอเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นโดยมีผู้อ�านวยการอ�าเภอเป็นผู้ควบคุมและส่ังการ 

เพื่อท�าหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้ง 

เป็นศนูย์กลางในการระดมสรรพก�าลงัและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้อ�านวยการและ

ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง 
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    (2.3) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ศบก.จ./ศบก.กทม.) 

     ให้กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั/กรงุเทพมหานครจดัตัง้

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/กรุงเทพมหานครเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมีผู้อ�านวยการ

จังหวัด/ผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้สั่งการ ควบคุม และบัญชาการ เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบในการ 

จัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัด/กรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง 

เป็นศนูย์กลางในการระดมสรรพก�าลงัและทรพัยากรในการจดัการสาธารณภยัจากส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อสนับสนุนให้แก่กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งอ�านวยการและประสาน

การเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

    (2.4) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

     ให้ศนูย์บัญชาการเหตกุารณ์จงัหวดั/กรงุเทพมหานครแปรสภาพเป็นศนูย์บญัชาการ

เหตกุารณ์ส่วนหน้าจงัหวัด/กรงุเทพมหานครของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิในกรณี

เมื่อมีการยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง  

(ระดับ 4) ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามการบัญชาการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

โดยรบัผดิชอบอ�านวยการ ควบคมุ ปฏบิตังิาน และประสานการปฏิบติัเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ในเขตพ้ืนที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร พร้อมท้ังเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก�าลังและทรัพยากร 

เพื่อการจัดการสาธารณภัย และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร 

ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

    (2.5) กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) และการจัดการสาธารณภัย 

ขนาดกลาง (ระดบั 2) ให้กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลางรบัผดิชอบอ�านวยการ ประสาน 

การปฏิบัติ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ  

รวมทัง้ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ วเิคราะห์สถานการณ์ รายงาน และเสนอความคดิเหน็ต่อผูบ้ญัชาการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจยกระดับเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ ่

(ระดับ 3) หรือการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) 

    (2.6) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)

     ให้รับผิดชอบบังคับบัญชา อ�านวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม และประสาน 

ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนในการจดัการสาธารณภยัในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) หรือ

การจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4)

     ทั้งนี้ โครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/ 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตามแผนภาพที่ 5 - 1
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     (2.6.1) คณะที่ปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ค�าแนะน�า ข้อมูล

ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย 

ที่เกิดขึ้น โดยให้ค�านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่  

ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต/ิผูอ้�านวยการเหน็สมควร ทัง้นี ้จ�านวนของคณะทีป่รกึษา/

ผู้เชี่ยวชาญให้เป็นไปตามที่เห็นสมควร

     (2.6.2) ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีหน้าท่ีประสานข้อมูลเหตุการณ์กับ 

ส่วนต่าง ๆ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมท้ังปฏิบัติการ

ทางจิตวิทยามวลชน โดยให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท�าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ 

และโครงสร้างภายในศูนย์ฯ

     (2.6.3) ศูนย์ประสานการปฏิบัติ มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมด้านกฎหมาย ธุรการและก�าลังพล ทั้งนี้ ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

(ระดับ 4) ให้ประสานงานด้านกิจการต่างประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย 

เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันจัดท�า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ให้ส�านัก

เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีและหน่วยงานทีม่ภีารกจิทีเ่กีย่วข้องในส�านกันายกรฐัมนตรเีข้าร่วมปฏบิตังิาน ในฐานะ

หน่วยงานหลักด้วย

     (2.6.4) ส่วนปฏบิตักิาร มหีน้าทีป่ฏบิตักิารลดอนัตรายทีเ่กดิขึน้โดยเรว็ โดยรกัษา

ชีวิตและปกป้องทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ ดับเพลิง ค้นหาและกู้ภัย สารเคมีและ

วัตถุอันตราย บริการการแพทย์และสาธารณสุข คมนาคม รักษาความสงบเรียบร้อย ประสานทรัพยากร และ 

ทางทหาร โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวร่วมกันจัดท�า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายใน

ของส่วนฯ 

แผนภาพที่ 5 - 1 : โครงสร้างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ / ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ผู้บัญชาการ/

ผู้อ�านวยการ

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม

ส่วนปฏิบัติการ ส่วนอ�านวยการ ส่วนสนับสนุน
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     (2.6.5) ส่วนอ�านวยการ มีหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม

สถานการณ์ แจ้งเตอืนภยั รวบรวม ประสานข้อมลู และประเมนิความต้องการและความจ�าเป็นในการสนับสนนุ

ทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนปฏิบัติการ  

เป็นฐานด�าเนินการ ทั้งนี้ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/หน่วยงานตามที่ผู้อ�านวยการมอบหมาย 

เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท�า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ พร้อมทั้ง 

ให้การสนบัสนนุสถานทีป่ฏิบัตงิานแก่กองบัญชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต/ิศนูย์บญัชาการ

เหตุการณ์

     (2.6.6) ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ดังนี้

      (2.6.6.1) ตอบสนองการร้องขอรับการสนบัสนนุในทกุ ๆ  ด้านทีจ่�าเป็น 

เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ ด้านการสื่อสาร

โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพลังงาน การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

การสาธารณปูโภค การโยธาธกิารและซ่อมบ�ารงุ การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ สงัคมและชมุชน โดยให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

ภารกิจในแต่ละด้านร่วมกันจัดท�า ขอบเขต แผนงาน ภารกิจ และโครงสร้างภายในของส่วนฯ

      (2.6.6.2) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ  

การเงนิ การคลงั และการรบับรจิาค โดยให้ส�านกังบประมาณ และกรมบญัชกีลาง เป็นหน่วยรับผดิชอบภารกจิ

ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง พร้อมท้ังส�านักนายกรัฐมนตรีและส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตร ี

เป็นหน่วยรบัผดิชอบภารกจิด้านการรบับรจิาค พร้อมทัง้ให้ร่วมกนัจัดท�าขอบเขต แผนงาน ภารกิจ โครงสร้าง

ภายในของส่วน ฯ

    (2.7) ผู ้มีอ�านาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู ้ท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างเป็นเอกภาพและชดัเจนแต่ละระดบั ตัง้แต่ระดับประเทศ ระดับจงัหวดัและระดับท้องถิน่ตามแผนภาพท่ี 5 - 2
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แผนภาพที่ 5 - 2 : การก�าหนดบุคคลผู้มีอ�านาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

ควบคุมและก�ากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 13)

นายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ (รมว.มท.)

ผอ.ท้องถิ่น

(นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายกเมืองพัทยา)

ผช.ผอ.ท้องถิ่น

(ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา)

รองผู้บัญชาการ (ปมท.)

ผู้อ�านวยการกลาง (อ.ปภ.)

ผอ.จังหวัด (ผวจ.)

ผอ.กทม. (ผว. กทม.)

รอง ผอ.จังหวัด (นายก อบจ.)

รอง ผอ.กทม. (ปลัด กทม.)

ผู้ช่วย ผอ.กทม. (ผอ.เขต)

ผอ.อ�าเภอ. (นายอ�าเภอ)

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต

จังหวัด (มาตรา 15)

ช่วยเหลือผู้บัญชาการ มีอ�านาจบังคับบัญชาและสั่งการ 

รองจากผู้บัญชาการ (มาตรา 13)

ช่วยเหลือ ผอ.จังหวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ผอ.จว.

มอบหมาย (มาตรา 18)

ควบคุมและก�ากับการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ. 

เจ้าพนักงานและอาสาสมัครได้ทั่วราชอาณาจักร (มาตรา 14)

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต กทม. 

(มาตรา 32)

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน

และมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.จว./ผอ.อ.(มาตรา 20)

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอ�าเภอ

และช่วยเหลือ ผอ.จว. (มาตรา 19)

มีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กทม. ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ผอ.กทม.มอบหมาย

(มาตรา 35,36)

รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน

และมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.ท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

(มาตรา 20)

รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัยในเขตของตนและมีหน้าที่ช่วยเหลือ ผอ.กทม. 

ตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 36)

สาธารณภัย

ร้ายแรงอย่างยิ่ง
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   (3)	 แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
    เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ให้มีการออกประกาศเขตพื้นท่ี
ประสบสาธารณภัยได้ตามดุลยพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ การจัดการ ผู้ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ�านวยการจังหวัด / ผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ�านวยการจังหวัด / ผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

4 สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรี 

หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

    ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยอาจขอให้มีหนังสือรับรองพื้นที่ประสบภัย ทั้งที่เป็นบุคคล และ
นิติบุคคลได้ โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก�าหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัย และหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
   (4)	 แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัย
    ให้ผู้บัญชาการหรือผู้อ�านวยการใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา 

เกณฑ์/เงื่อนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข	

(4.1)	พื้นที่ พื้นที่ใช้สอยในลักษณะต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และความเสียหาย
(4.1.1) พื้นที่ทางการเกษตรและปศุสัตว์ 
(4.1.2) พื้นที่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบการ 
(4.1.3) พื้นที่อยู่อาศัย (จ�านวนหลังคาเรือน) 
(4.1.4) พื้นที่ทางธรรมชาติ

(4.2)	ประชากร จ�านวนและลักษณะของประชากรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
(4.2.1) จ�านวนผู้ได้รับผลกระทบ 
(4.2.2) จ�านวนผู้อพยพ 
(4.2.3) จ�านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

(4.3)	ความซับซ้อน ความยากง่าย สถานการณ์แทรกซ้อน และเง่ือนไขทางเทคนิคของ
สถานการณ์
(4.3.1) ความรุนแรงของภัย ความเฉพาะเจาะจงทางเทคนิคของภัย  
การเกิดภัยต่อเนื่อง



71แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

เกณฑ์/เงื่อนไข ข้อมูลที่ใช้ระบุเงื่อนไข	

(4.3.2)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่ส�าคัญ 
และเส้นทางการให้ความช่วยเหลือ
(4.3.3) การคาดการณ์การขยายตัวของภัย พื้นที่ที่จะเสียหายต่อไป 
ระยะเวลาทีก่ารด�าเนนิกจิกรรมปกติท่ีต้องหยดุชะงกั ระยะเวลาทีต้่องใช้  
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และระยะเวลาทีต้่องช่วยฟ้ืนฟเูบือ้งต้น

(4.4)	ศักยภาพด้านทรัพยากร ความสามารถในการปฏิบัติงานจากทรัพยากร

(4.4.1) ก�าลังคน ทั้งของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน  
พร้อมทั้งอาสาสมัครหน่วยต่าง ๆ
(4.4.2)   เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ  ที่ต้อง
ใช้ตามแต่ลักษณะทางเทคนิคของภัย
(4.4.3)  ปัจจัยยังชีพส�าหรับแจกจ่ายแก่ผู้ไดร้ับผลกระทบของหน่วยงานหลัก 
และจากการสนับสนุนจากภาคีหลัก
(4.4.4)  แหล่งที่มาและจ�านวนเงินงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่

(4.5)	การพิจารณาตัดสินใจ
ของผู้บัญชาการ/	
ผู้อ�านวยการ

ดุลยพินิจจากการประเมินสถานการณ์จากเงื่อนไขต่าง ๆ
(4.5.1)  ขอบเขตการปกครอง
(4.5.2)  การประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัย

    ทัง้นี ้ให้ใช้เกณฑ์เงือ่นไขทางด้านพืน้ที/่ประชากร/ความซบัซ้อน/ศกัยภาพด้านทรพัยากร 

และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ�านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ในการ 
น�าเสนอผู้บญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรอืนายกรฐัมนตรีพจิารณาตัดสนิใจในการประกาศ
ยกระดบัเป็นการจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ่ (ระดบั 3) และการจดัการสาธารณภยัร้ายแรงอย่างยิง่ (ระดบั 4)
   (5)	แนวทางปฏิบัติในการอพยพ
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นั้น 
จะเป็นอันตราย ให้ผู้มีอ�านาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
มอี�านาจสัง่อพยพผูซ่ึ้งอยู่ในพืน้ท่ีนัน้ ออกไปจากพืน้ทีอ่ย่างเป็นระเบยีบ ทัง้น้ี ให้ด�าเนนิการอพยพ ไม่ต�า่กว่า 12 
ช่ัวโมงก่อนเกดิสาธารณภยั และจัดให้มกี�าลงัเจ้าหน้าทีเ่ข้ารกัษาความสงบเรยีบร้อย เพือ่ป้องกนัทรพัย์สนิของ
ประชาชน โดยให้ด�าเนินการ ดังนี้
    (5.1) การอพยพเคลื่อนย้าย ประกอบด้วย
     (5.1.1) จัดล�าดับความส�าคัญของผู้อพยพ โดยแบ่งกลุ่มผู้อพยพที่ต้องได้รับ 
การดแูลเป็นพเิศษ (กลุ่มเปราะบาง) เช่น กลุม่ผู้ป่วยทพุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตร ีควรได้รบัการพิจารณา 
ให้อพยพไปก่อน เป็นต้น กรณเีดก็ บดิาและมารดาควรอพยพไปด้วยกนัทัง้ครอบครัว และควรอพยพเป็นกลุม่
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     (5.1.2) จัดให้มีสถานที่ปลอดภัยและที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพและเจ้าหน้าที่
โดยจัดระเบียบพื้นที่อพยพให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน
     (5.1.3) จดัระเบยีบการจราจรช่ัวคราวในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย และพืน้ท่ีใกล้เคียง 
รวมทั้งจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับการอพยพ
     (5.1.4) ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพในการขนย้ายทรัพย์สินของใช้ในพื้นที่ที่เกิด 
สาธารณภัยและพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ได้รับการร้องขอ
     (5.1.5) ให้มีการจัดท�าทะเบียนเพื่อตรวจสอบจ�านวนผู้อพยพและผู้ที่ยังติดค้าง
ในพื้นที่
     (5.1.6) จัดให้มีการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่อพยพ
     (5.1.7) จัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่รองรับการอพยพ 
โดยจัดก�าลังเจ้าหน้าที่ต�ารวจและอาสาสมัครตามความเหมาะสม
     (5.1.8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจในพื้นที่เพื่อจัดก�าลัง
ดแูลบ้านเรอืนและทรพัย์สนิของผูอ้พยพเป็นระยะ ๆ  หากก�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจไม่เพยีงพอให้ประสานขอก�าลงั
สนับสนุนจากหน่วยอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) หรอืจดัหาอาสาสมคัรจากประชาชน แต่หาก
สถานการณ์ล่อแหลมเสีย่งต่อการสญูเสยีชวีติ ห้ามเจ้าหน้าท่ี/อาสาสมคัรออกปฏบิตัหิน้าท่ีในพืน้ทีเ่สีย่งโดยเดด็ขาด
จนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาความรนุแรงลง และสามารถเข้าไปตรวจในพืน้ทีไ่ด้โดยไม่มคีวามเสีย่ง พร้อมทัง้
ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อพยพทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
    (5.2) การยกเลิกสถานการณ์
     ให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง  
โดยประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ ๆ  เพ่ือป้องกันความสับสน พร้อมทัง้ ให้มีการยนืยนั
ความชัดเจนถงึการยกเลกิสถานการณ์ และแจ้งให้ผูอ้พยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลบัสูพ่ืน้ทีอ่ยูอ่าศยัต่อไป
    (5.3) การอพยพกลับ
     ให้ผูน้�าชุมชนหรือผูน้�ากลุม่อพยพจดัระเบยีบและล�าดับก่อนหลงัก่อนการอพยพกลบั
พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับเมื่อได้รับแจ้งข่าวการสิ้นสุด
สถานการณ์สาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและรอรับแจ้งจุดอพยพกลับไปสู่พื้นที่อยู่อาศัย
    (5.4) การอพยพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     เป็นการเคลือ่นย้ายหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้สามารถ 
ให้บริการได้ตามปกติ โดยให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนท่ีแบ่งประเภทส่วนราชการท่ีจะอพยพ 
ตามล�าดบั และความจ�าเป็นเร่งด่วน พร้อมท้ังก�าหนดพืน้ทีร่องรบัการอพยพส่วนราชการ ครอบครวั ส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ล่วงหน้า โดยการด�าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพส่วนราชการ 
ที่กล่าวไว้ในบทที่ 4

 5.2.2	กลยุทธ์ที่	2	พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ
   (1)	แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม
    การติดต่อสื่อสารมีความส�าคัญอย่างมากในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากต้องมี 
การประสานการปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information) 
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ข่าวสาร (Intelligence) เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน ประสานงาน ควบคุม สั่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยเผชิญเหตุด้วยกันกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนการเผชิญเหตุในด้านต่าง ๆ โดยมีหลักการ
ปฏิบัติ ดังนี้
    (1.1) จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถใช้ได้ในภาวะฉุกเฉินส�าหรับติดต่อ 
ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กองอ�านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขต และประชาชน 
ในการวางระบบการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมซึ่งอย่างน้อยต้องมีมากกว่า 2 ระบบขึ้นไป 
    (1.2) จดัระบบการสือ่สารด้วยเครือ่งวทิยคุมนาคมให้ปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและ 

การก�ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลาง ส�าหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน 
รวมถึงระเบียบการใช้คลื่นความถี่วิทยุสื่อสารและโทรคมนาคมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก�าหนด
    (1.3) ติดต่อส่ือสารระหว่างกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน โดยต้อง
สามารถกระท�าได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง ต้องจัดให้มีมากกว่า 2 ช่องทางขึ้นไป และยึดหลักความถูกต้อง 
แม่นย�าของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารควบคู่กับความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ
สื่อสารเสมอ
    (1.4) จัดให้มีระบบการแจ้งเหตุและการสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน 
โดยการเชื่อมโยงการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่ท�าหน้าที่แจ้งเหตุ 
และเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

หมายเลข หน่วยงาน การให้บริการ

191 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

192 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รับแจ้งเหตุและข้อมูลเตือนภัย

198 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนและประสานงาน  

ด้านสาธารณภัย

199 กรุงเทพมหานคร รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

    ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดให้มี 
ระบบการติดต่อสื่อสารท่ีสามารถใช้ได้ในภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุคมนาคม  
การตดิต่อสือ่สารระหว่างกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ กองอ�านวยการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัแต่ละระดบั ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชน พร้อมทัง้ ให้มรีะบบการแจ้งเหตุ และ
การสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณภัยแก่ประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ

กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบูรณาการการติดต่อสื่อสาร การจัดวางระบบ และการฝึกอบรม
ให้ความรู้
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    ท้ังน้ี หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเลขหมายโทรคมนาคม และความถีก่ลางในการ
จัดการสาธารณภัย ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
   (2)	แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
    เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมลูข่าวสารทีเ่กดิหรือคาดว่าจะเกดิสาธารณภัยขึน้ 
ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก�าหนดไว้ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง  
และลดความตื่นตระหนก ทั้งนี้ จัดให้มีศูนย์ประสานข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ในภาวะฉกุเฉนิ เพือ่เป็นศนูย์ย่อยในศนูย์ข้อมลูประชาสมัพนัธ์ร่วม ท�าหน้าที ่Point of Contact กบัสือ่มวลชน
และหน่วยงานด้านข่าวสาร พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
หรือผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารใช้เป็นจุดปฏิบัติงานในการติดตามและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แนวโน้ม
ความเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ และการตรวจสอบยืนยันความถกูต้องของข้อมูล โดยให้จดัต้ังขึน้ในทกุระดับ
ของการจัดการสาธารณภัย
    ให้ส�านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก�าหนดแนวทาง
ปฏบิตัหิรอืจดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิานการให้ข้อมลูข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉินเพ่ือเป็นกรอบ 
การปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
   (3)	แนวทางปฏิบัติในการก�ากับ	ควบคุมพื้นที่	(Area	Command)
    เป็นเครื่องมือส�าหรับใช้ในภาวะฉุกเฉินที่มีขนาดรุนแรงมากครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง 
หลายอ�าเภอหรือหลายจังหวัด และอาจใช้เวลาในการเผชิญเหตุที่ยาวนานกว่าปกติ หรือเป็นการจัดการ 
สาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) และการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ 4) โดยกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตอิาจแต่งตัง้และจดัส่งผูก้�ากบั ควบคมุพืน้ทีเ่ข้าไปร่วมก�าหนดแนวทาง  
การปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติของแต่ละจังหวัดเป็นไปตามข้อสั่งการของ 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยความรับผิดชอบของผู้ก�ากับ ควบคุมพื้นที่ที่ได้รับ 
มอบหมายมีดังต่อไปนี้ 
    (3.1) ก�าหนดแนวทางการเผชญิเหตุของแต่ละจังหวดัทีป่ระสบภยัให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและไม่ขัดแย้งหรือซ�้าซ้อนระหว่างกัน
    (3.2) ประสานการก�าหนดกลยทุธ์และยทุธวธิขีองแต่ละจงัหวดัเพือ่ให้เกดิเอกภาพในการ
เผชิญเหตุร่วมกัน
    (3.3) พิจารณาการร้องขอการจัดสรร การปรับเปลี่ยน และการเคลื่อนย้ายทรัพยากร
ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางไปยังพื้นที่ประสบภัยที่มีความจ�าเป็น
    (3.4) รายงานสถานการณ์ สภาวะแนวโน้ม และการวเิคราะห์สถานการณ์ในพืน้ท่ีประสบภยั
ให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทราบ
    (3.5) ประสานการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัของแต่ละจังหวัดให้มมีาตรฐานเดียวกนั
เพือ่ให้หน่วยงานต่าง ๆ  สามารถเข้าปฏบัิตงิานด้านการฟ้ืนฟรูะยะกลาง และระยะยาวให้เป็นไปอย่างคล่องตวั
และต่อเนื่อง
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    ทัง้นี ้การแต่งต้ังผูก้�ากบั ควบคมุพืน้ที ่ให้กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง 
ก�าหนดโครงสร้าง จ�านวนบุคลากร แนวทางและระเบยีบปฏบิตัปิระจ�า เพือ่ให้ผูก้�ากบั ควบคมุพืน้ทีป่ฏบิตังิาน
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ พร้อมทัง้ให้พจิารณาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของศนูย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเขต 
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ก�ากับ ควบคุมพื้นที่ เป็นล�าดับแรก 
   (4)	แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์	(Incident	Command)
    เป็นเครือ่งมือทีใ่ช้สัง่การ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแตล่ะหน่วยงานในการ
จดัการในภาวะฉกุเฉนิ และเป็นระบบปฏิบัตกิารในการระดมทรัพยากรไปยงัทีเ่กดิเหต ุเพือ่ให้สามารถปกป้อง
ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้ทุกส่วนราชการ  
หน่วยงาน และภาคเอกชน สามารถปรบัใช้ระบบบญัชาการเหตกุารณ์เป็นระบบมาตรฐานของประเทศในการ
จัดการในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีสาระส�าคัญ ดังนี้

การบัญชาการเหตุการณ์ สาระส�าคัญ

(4.1)	รูปแบบโครงสร้าง

							การบัญชาการ

(4.1.1) การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง

โครงสร้างการบัญชาการพื้นฐานที่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์รับผิดชอบ 

การจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ผู้เดียว 

(4.1.2)  การบญัชาการร่วม (Unified Command) หมายถงึ การจดัการ

เหตุการณ์ท่ีมีหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยงานข้ึนไป มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ตามกฎหมาย โดยรบัผดิชอบในพืน้ทีท่ีท่บัซ้อนกนั สามารถร่วมกนัปฏบิตังิาน  

ประสานแผนการท�างาน และประสานทรัพยากรในที่เกิดเหตุร่วมกัน  

รวมถงึมกีารก�าหนดความมุง่หมายในการปฏบิตั ิวตัถุประสงค์ (Objectives) 

กลยุทธ์ (Strategies) และยุทธวิธี (Tactics) เพ่ือท�างานเดียวกันได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ

     การบัญชาการร่วมจะมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้หลายคนสามารถ

ตัดสินใจ และก�าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้โครงสร้างองค์กรเดียว  

ถึงแม้ว ่าจะมีหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติงานหลายหน่วยงานก็ตาม  

ซึง่หมายความว่า หน่วยงานเหล่านัน้จะต้องรกัษาไว้ซึง่เอกภาพในการบงัคบั

บัญชาโดยจะต้องรบัมอบหน้าทีค่วามรบัผดิชอบจากหวัหน้าเพยีงผู้เดยีว

 ส�าหรับเหตุการณ์ไม่รุนแรง ให้หวัหน้าหน่วยงานทีเ่ข้าถงึทีเ่กดิเหตุ

เป็นล�าดับแรกบัญชาการเหตุการณ์ไปพลางก่อนจนกว่าผู้มีอ�านาจตาม

กฎหมายจะเข้าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป
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การบัญชาการเหตุการณ์ สาระส�าคัญ

(4.2)		ระบบการบัญชาการ

								เหตุการณ์

เป้าประสงค์ส�าคัญประกอบด้วย

(4.2.1) ความปลอดภัยทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(4.2.2) บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือยุทธวิธี

(4.2.3) ใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

   (5)	 แนวทางปฏบิตัใินการสนบัสนนุการปฏบิตังิานในภาวะฉกุเฉนิ	:	สปฉ.	(Emergency	
Support	Function	:	ESF) 
    การจัดการในภาวะฉุกเฉิน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
จะสถาปนาการสนบัสนุนการปฏบิตังิานในภาวะฉกุเฉนิ (สปฉ.) เพยีงส่วนงานใดส่วนงานหนึง่หรือหลายส่วนงาน
เข้าร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยตามแผนภาพที่ 5 – 3 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นของสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นเพื่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจด้านใดด้านหนึ่ง 
เป็นการเฉพาะ เช่น ภารกิจด้านการคมนาคมที่มีหลายส่วนราชการมีลักษณะงานเหมือนหรือใกล้เคียงกัน 
มาร่วมกันประสานการปฏิบัติ อันจะเป็นการลดความซ�้าซ้อนในการช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับที่เกิดสาธารณภัย โดยในแต่ละส่วนงานฯ  
มีหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน แบ่งออกเป็น 18 ส่วนงาน ได้แก่
    (5.1) สปฉ.1 : ส่วนงานคมนาคม มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.1.1) จัดการระบบ และควบคุมความปลอดภัยทางคมนาคม
     (5.1.2) ปรับปรุงเส้นทางและโครงข่ายคมนาคม รวมถึงสนับสนุนภารกิจ  
การส่งก�าลังบ�ารุง 
     (5.1.3) จดัให้มีเส้นทางส�ารอง เส้นทางเล่ียง ดัดแปลงแก้ไขระบบการคมนาคม 
ให้สามารถใช้การได้เมื่อเกิดสาธารณภัย
     (5.1.4) สนบัสนนุการอพยพเคลือ่นย้ายประชาชนออกจากพืน้ทีป่ระสบภยัหรอื
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย
     (5.1.5) สนบัสนนุข้อมูลและการจัดการด้านคมนาคมให้แก่กองบญัชาการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
    ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานการปฏบิตัริะหว่างส่วนราชการ 
และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านคมนาคม
    (5.2) สปฉ.2 : ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.2.1) จดัให้มรีะบบสือ่สารและโทรคมนาคมทัง้ระบบสือ่สารหลกั ระบบสือ่สารรอง  
และระบบสื่อสารส�ารอง ตลอดจนให้บริการฐานข้อมูลด้านสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถใช้การได ้
ในทุกสถานการณ์



77แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

     (5.2.2) สนับสนุนอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการส่ือสาร การจัดช่อง  
การสื่อสารส�ารองเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน 
     (5.2.3) สนับสนุนก�าลังเจ้าหน้าที่เพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะเวลา 
ที่เกิดภัย 
     (5.2.4) สนบัสนนุการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
     (5.2.5) รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก ในการประสาน 
การปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    (5.3) สปฉ.3 : ส่วนงานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้ 
     (5.3.1) เตรียมความพร้อม และด�าเนินการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจม ี
ต่อพื้นที่ เขตเมือง พื้นที่เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่เสี่ยงภัย
     (5.3.2) ด�ารงสถานะ ด�าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และ  

ส่ิงสาธารณปูโภคในพืน้ท่ีประสบภยัให้สามารถใช้การได้ในระหว่างเกดิสาธารณภัย โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ
    ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติ
ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถงึจัดท�าแผนสนบัสนนุการปฏบิติังานในภาวะฉกุเฉนิ ด้านสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน 
    (5.4) สปฉ.4 : ส่วนผจญเพลิง มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.4.1) ประสานการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน
ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม
     (5.4.2) ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานในการป้องกันและระงับ 
อัคคีภัย
     (5.4.3) สนับสนนุการปฏบิติัการป้องกันและระงบัอคัคภียัเมือ่เกิดอคัคภียัในพ้ืนที่
พเิศษ เช่น อทุยานแห่งชาต ินคิมอตุสาหกรรม ท่าอากาศยาน หรือบริเวณท่ีส่งผลต่อมลพิษส่ิงแวดล้อม เป็นต้น
     (5.4.4) สนบัสนนุข้อมลูด้านเทคนคิและองค์ความรู้ในการป้องกันและระงับอคัคภียั 
ให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน ในภูมิภาคและท้องถิ่นทั้งในเขตเมืองและชนบท
    ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ 
และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการผจญเพลิง
    (5.5) สปฉ.5 : ส่วนงานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.5.1) เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย
     (5.5.2) แจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานรับทราบ
สถานการณ์และแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย 
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     (5.5.3) แจ้งเตอืนและแจ้งแนวทางในการปฏิบติัตนเพือ่เตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์ 
สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสั่งการให้มีการอพยพ และเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัย
     (5.5.4) วิเคราะห์และวางแผนการเผชิญเหตุ 
     (5.5.5) ประสาน และสนับสนุนในการจัดการและการเผชิญเหตุสาธารณภัย  
แก่กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ 
     (5.5.6) สนับสนุนทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการเผชิญเหตุสาธารณภัยให้กับ 
กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ 
     (5.5.7) ก�าหนดจ�านวนชนิดของทรัพยากรและบุคลากรท่ีต้องใช้เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
     (5.5.8) ประสานการใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านต่าง ๆ 
     (5.5.9) ประสานงานในการจัดการในภาวะฉุกเฉินกับส่วนต่าง ๆ ในส่วนงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ด้านอื่น ๆ
    ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่าง 

ส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจดัท�าแผนสนบัสนนุการปฏิบตังิานในภาวะฉกุเฉนิด้านการจดัการสาธารณภยั
และการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน 
    (5.6) สปฉ.6 : ส่วนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีขอบเขตหน้าที่ 
ดังนี้
     (5.6.1) ประสานงานและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
     (5.6.2) สนับสนุนการแจกจ่ายสิ่งของจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพให้แก่ผู้ประสบภัย
     (5.6.3) สนับสนุนงานด้านการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัย
     (5.6.4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสวัสดิการ 
ด้านสาธารณภัย
     (5.6.5) วางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การดูแลบุคคลที่ต้อง 
ได้รบัการปฏิบตัเิป็นกรณพีเิศษ การฟ้ืนฟดู้านสงัคมและจิตใจให้แก่ผูป้ระสบภยั และผูป้ระสบปัญหาทางสงัคม
     (5.6.6) ให้บริการสาธารณกุศล
     (5.6.7) ก�าหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ว่างงานเนื่องจากการเกิดสาธารณภัย
     (5.6.8) ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่พิการทุพพลภาพ และเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ขณะเกิดภัย
    ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก โดยมี
กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานสนบัสนนุในการประสานการปฏบิติัระหว่างส่วนราชการ 
หน่วยงาน และองค์การสาธารณกศุล รวมถงึจดัท�าแผนสนบัสนนุการปฏบิติังานในภาวะฉกุเฉินด้านสวสัดิการ
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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    (5.7) สปฉ.7 : ส่วนงานการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้ 
     (5.7.1) ประสานการสนับสนนุทรัพยากรทางทหาร เพ่ือใช้สนบัสนนุส่วนราชการ 
หน่วยงานพลเรือน กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับในการเผชิญเหตุสาธารณภัย
รวมถึงการส่งคืนทรัพยากร
     (5.7.2) ให้ข้อเสนอแนะ และค�าปรกึษาในกรณทีีต้่องใช้ความช�านาญทางทหาร
สนับสนุนภารกิจ 
     (5.7.3) ติดตาม และรายงานสถานะทรัพยากรทางทหารที่ถูกก�าหนดให้ใช้ 
ในภารกิจสนับสนุนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
    ให้กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพ 
รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการสนับสนุนทรัพยากรทางทหาร
    (5.8) สปฉ.8 : ส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.8.1) จัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้ง
ประสานการระดมสรรพก�าลังด้านการแพทย์และสาธารณสุข
     (5.8.2) จดัท�าระบบฐานข้อมลูผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย์และสาธารณสขุ รวมทัง้
เครื่องมือทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน เพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
     (5.8.3) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : 
EMS) หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ และทีมตอบสนองด้านการแพทย์ ได้แก่ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย ์
ในภาวะฉุกเฉินระดับอ�าเภอ (Mini MERT) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิในภาวะฉุกเฉิน 
(MERT: Medical Emergency Response Team) ทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ (SRRT : Surveillance 
Rapid Response Team) ทีมปฏิบัติการด้านจิตเวช (MCATT : Mental Health Crisis Assessment and 
Treatment Team) ที่พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดระบบ
เครือข่ายสาธารณสุขให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ัวประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัย
     (5.8.4) จัดให้มีการพัฒนาระบบสื่อสาร เพื่อประสานงานและสั่งการภายใน
หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
     (5.8.5) จดัให้มกีารเตรียมพร้อมทางห้องปฏบิตักิารทีท่นัสมยั และได้มาตรฐาน
     (5.8.6) จดัให้มกีารพฒันาระบบฐานข้อมลูความเสยีหายทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึงการรายงานผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
     (5.8.7) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัคร ให้มีความรู้และทักษะ  
พร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อเกิดสาธารณภัย และป้องกันตนเองจากภัยที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
     (5.8.8) ให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบภัย
     (5.8.9) เฝ้าระวัง ควบคุม และติดตามโรคติดต่อ พร้อมท้ังจัดให้มีการรักษา
พยาบาล การอนามัย การสุขาภิบาล และการป้องกันโรคแก่ผู้ประสบภัย
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     (5.8.10) ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยให้กลับมาด�ารงชีวิตได้ตามปกติ
    ให้กระทรวงสาธารณสขุ เป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานการปฏบิตัริะหว่างส่วนราชการ 
และหน่วยงาน รวมถึงจดัท�าแผนสนบัสนนุการปฏบิติังานในภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสขุ โดยมี
หน่วยงานสนบัสนนุ ได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาลของสงักดัต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐั และเอกชน เช่น มหาวิทยาลยั 
กระทรวงกลาโหม มูลนิธิ อาสาสมัครต่าง ๆ สภากาชาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น
    (5.9) สปฉ.9 : ส่วนงานการค้นหาและกู้ภัย มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.9.1) สนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านการค้นหาและช่วยชีวิต 
ผู้ประสบภัย
     (5.9.2) ประสานการช่วยเหลือ สนับสนุน การค้นหาและกู้ภัย กับส่วนราชการ 
หน่วยงาน และกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ
     (5.9.3) ประสานงานกับสมาคม มูลนิธิ และองค์กรการกุศล ที่มีภารกิจในการ
ค้นหาและกู้ภัย
     (5.9.4) จดัระบบการปฏบิตังิานด้านการค้นหาและกูภ้ยัให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
ทุกภาคส่วน
     (5.9.5) สนบัสนนุทรัพยากร และอปุกรณ์พิเศษในการปฏบิติัภารกจิค้นหาและ
กู้ภัย
     (5.9.6) สนบัสนนุข้อมลูด้านเทคนคิ และองค์ความรูใ้ห้กบัหน่วยงานปฏบิติัการ
ค้นหาและกู้ภัย
    ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสาน 

การปฏิบติัระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์การสาธารณกศุล รวมถงึจดัท�าแผนสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ในภาวะฉุกเฉินด้านการค้นหาและกู้ภัย
    (5.10) สปฉ.10 : ส่วนงานสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี มีขอบเขตหน้าที่ 
ดังนี้
     (5.10.1) วางแผน ควบคุม และป้องกันภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย และ
กัมมันตรังสี ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     (5.10.2) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
     (5.10.3) ระงับภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสีในพื้นที่ที่ม ี
การปนเปื้อนมลพิษและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
     (5.10.4) ให้ความช่วยเหลอืและค�าปรกึษา แนะน�า เกีย่วกบัการจดัการมลพษิ
อันเกิดจากสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
     (5.10.5) ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสารเคมี วัตถุอันตราย 
และกัมมันตรังสี เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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     (5.10.6) จัดการสาธารณภยัและสนบัสนนุการก�ากับดูแลด้านพลังงานปรมาณู
และนิวเคลียร์รังสี 
     (5.10.7) ปฏิบัติการและการป้องกันภัยทางเคมี ชีวภาพและนิวเคลียร์
    ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมควบคุมมลพิษ ส�านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�า
แผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี
    (5.11) สปฉ.11 : ส่วนงานการเกษตร มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.11.1) ประสานการปฏบิตัเิมือ่เกดิสาธารณภยัทีม่ผีลกระทบต่อด้านการเกษตร
     (5.11.2) ติดตามเฝ้าระวงั ประเมนิสถานการณ์ และแจ้งเตือนภยัแก่เกษตรกร
     (5.11.3) ส�ารวจและติดตามความเสียหายด้านการเกษตรเพ่ือให้การช่วยเหลอื
     (5.11.4) สนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตร ที่ประสบภัย
     (5.11.5) สนับสนุนข้อมูลด้านการเกษตรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อด้านการเกษตร รวมทัง้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ระสบภยั
    ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินด้านการเกษตร
    (5.12) สปฉ.12 : ส่วนงานพลังงาน มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.12.1) ดแูล รกัษา และป้องกันทรพัยากรด้านพลงังานให้สามารถปฏบิตังิาน
ได้ตลอดระยะเวลาการเกิดสาธารณภัย
     (5.12.2) ป้องกนั และบ�ารงุรกัษาสถานทีส่�าคญัด้านพลังงานให้สามารถปฏบัิตงิาน
รวมถึงสนับสนุนพลังงานแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานที่ส�าคัญในการบริการประชาชน เช่น โรงพยาบาล 
สถานบริการน�้ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน
     (5.12.3) จัดท�าฐานข้อมูลแหล่งพลังงานเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     (5.12.4) ก�าหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยให้กับสถานที่ส�าคัญ 
ที่เป็นแหล่งผลิตพลังงาน และสถานที่ให้บริการ
     (5.12.5) สนับสนุนผู ้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
    ให้กระทรวงพลงังาน เป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานการปฏบิตัริะหว่างส่วนราชการ 
และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน
    (5.13) สปฉ.13 : ส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้ 
     (5.13.1) ประสานการปฏบิตัใินการรกัษาความสงบเรยีบร้อย และความปลอดภยั
ของประชาชน สถานที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ เขตเมือง และชุมชน ในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง
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     (5.13.2) วางแผนการรกัษาความปลอดภัย และความช่วยเหลอืด้านเทคนคิต่าง ๆ  
รวมถึงการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาความสงบเรียบร้อย
     (5.13.3) ควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปราม 
การกระท�าผิด ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ
     (5.13.4) ปฏบิตัหิน้าทีด้่านการพสิจูน์เอกลกัษณ์บคุคล การจดัการศพ การตดิตาม
ผู้สูญหาย และการส่งกลับ
     (5.13.5) จัดระบบจราจรในบริเวณพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียง 
    ให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่าง 
ส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถงึจดัท�าแผนสนบัสนนุการปฏบิตังิานในภาวะฉกุเฉนิด้านการรักษา ความสงบ
เรียบร้อย
    (5.14) สปฉ.14 : ส่วนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม มีขอบเขต
หน้าที่ ดังนี้
     (5.14.1) ประเมินผลกระทบระบบเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และสถานที่
ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ประสบภัย 
     (5.14.2) ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง และวิธีการในการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์สาธารณภัย รวมถึงการฟื้นฟูในภาพรวมหลังเกิดภัย 
     (5.14.3) ก�าหนดแนวทางการสนับสนุนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ
และเอกชนในการฟื้นฟูและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในระยะยาว
     (5.14.4) วิเคราะห์ ประเมิน ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
แก่สถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
     (5.14.5) ติดตาม ตรวจสอบ และฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม
และสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
    ให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
ในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ในภาวะฉุกเฉินด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม
    (5.15) สปฉ.15 : ส่วนงานการต่างประเทศ มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.15.1) ติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สาธารณภัย 
ที่เกิดขึ้นให้แก่ประเทศต่าง ๆ
     (5.15.2) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในภาวะฉุกเฉิน 
     (5.15.3) ประสาน และสนบัสนนุการด�าเนนิการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
ที่เป็นชาวต่างประเทศ
     (5.15.4) ให้ข้อเสนอแนะ กรณีที่จ�าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาภาคเอกชนระหว่างประเทศ
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     (5.15.5) ก�าหนดแนวทางการอ�านวยความสะดวกการน�าเข้าทรัพยากร  
จากต่างประเทศ และการส่งกลับ
     (5.15.6) ประสานการรับ-การให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล องค์การระหว่าง
ประเทศ และองค์กรภาคเอกชนระหว่างประเทศ
     (5.15.7) ประสานการอ�านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภัย
ชาวต่างชาติและญาติผู้ประสบภัย
    ให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลกั โดยมกีรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
กระทรวงกลาโหม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิและกรมศลุกากร เป็นหน่วยงานสนบัสนนุในการประสานการปฏบิตัิ 
ระหว่างส ่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
ด้านการต่างประเทศ 
    (5.16) สปฉ.16 : ส่วนงานการประชาสมัพนัธ์และการจดัการข้อมลูข่าวสาร มขีอบเขต
หน้าที่ ดังนี้
     (5.16.1) ประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนเกีย่วกบัสาธารณภยั 
ในภาวะฉุกเฉินหรือภัยคุกคามที่เกิดขึ้น 
     (5.16.2) เผยแพร่ข้อมูล และความรู้ที่ถูกต้องเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือ
สถานการณ์ให้แก่ประชาชน
     (5.16.3) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วม (Joint Information Center : JIC) 
เพือ่เป็นศนูย์กลางการแลกเปลีย่นข้อมลู ข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน และส่ือมวลชน 
ทั้งในและต่างประเทศ
     (5.16.4) ก�าหนดมาตรการ ป้องกนั ตอบโต้ข่าวลอื ข่าวอนัเป็นเทจ็ และข้อมูล
ที่จะสร้างความตระหนก แตกตื่น และหวาดกลัวให้แก่ประชาชน
    ให้กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานการปฏิบัติระหว่าง 

ส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถงึจัดท�าแผนสนบัสนนุการปฏบิติังานในภาวะฉกุเฉนิด้านการประชาสัมพนัธ์และ 
การจัดการข้อมูลข่าวสาร
    (5.17) สปฉ.17 : ส่วนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.17.1) ประสานการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยท่ีมีผลกระทบต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
     (5.17.2) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยท่ีมีต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก�าหนดวิธีการป้องกันและลดผลกระทบ
     (5.17.3) ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง วิธีการป้องกัน ลดผลกระทบ และ 
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานธรรมชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช รวมถึงการฟื้นฟูหลังเกิดภัย 
    ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสาน 
การปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน รวมถึงจัดท�าแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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    (5.18) สปฉ.18 : ส่วนงานงบประมาณและการบริจาค มีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
     (5.18.1) ติดตามและรายงานสถานะของแหล่งงบประมาณเพ่ือการจัดการ
สาธารณภัย และงบประมาณเพื่อการฟื้นฟู
     (5.18.2) ให้ข้อเสนอแนะ กรณีที่จ�าเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการเพื่อการให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรืองบกลางจากรัฐบาล
     (5.18.3) ด�าเนนิการรบับริจาคเงนิ และสิง่ของเพือ่ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
     (5.18.4) ประสานงานการควบคมุและตรวจสอบยอดเงนิ ธรุกรรมทางการเงนิ
ของเงนิบรจิาคในบญัชธีนาคารทีห่น่วยงาน องค์กรหรือบคุคล โดยเปิดบญัชไีว้และแจ้งให้ประชาชนบริจาคเงิน
    ให้กระทรวงการคลงั เป็นหน่วยงานหลัก โดยมสี�านกันายกรัฐมนตรี ส�านกังบประมาณ 
และส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตรี เป็นหน่วยงานสนบัสนนุ ในการประสานการปฏบิตัริะหว่างส่วนราชการ 
และหน่วยงาน รวมถงึจดัท�าแผนสนบัสนนุการปฏบิติังานในภาวะฉุกเฉินด้านการงบประมาณและการบริจาค
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   (6)	 แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์	 (Incident	Management	
Assistance	Team	:	IMAT) 
    การจดัการในภาวะฉกุเฉนิของหลาย ๆ  ประเทศ เมือ่สาธารณภยัทีเ่กดิข้ึนมคีวามซบัซ้อน  
ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการสาธารณภัยนานกว่าเหตุการณ์ท่ัวไป (ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป) หรือเมื่อมี 
ความจ�าเป็นต้องมีการวางแผนปฏิบัตงิานอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มกีารประสานเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุทรพัยากร
ในพืน้ทีป่ระสบภัยท่ีเป็นพ้ืนท่ีพเิศษในความดูแลของหลายหน่วยงาน และจ�าเป็นต้องใช้เครือ่งมอือปุกรณ์ และ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นกรณีพิเศษ จึงให้มีการจัดส่งชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) 
เพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัย ซ่ึงจะเป็นการช่วย  
แบ่งเบาภาระแก่หน่วยงานในพื้นที่ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบัญชาการ ควบคุม สั่งการ และแก้ไข
สถานการณ์
    การปฏิบัติภารกิจของชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) ประกอบไปด้วย  
เจ้าหน้าที่ท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน โดยผ่านการฝึกที่ให้ความสามารถในการจัดการ  
สาธารณภัยทุกประเภท/ระดับ/ขนาด และมีความสามารถในการประสานการปฏิบัติได้ทั้งส่วนราชการ  
หน่วยงานพลเรือน ภาคเอกชน และหน่วยทหาร ในพื้นที่ประสบภัยหรือที่คาดว่าจะประสบภัย เพื่อท�าหน้าที่
ให้การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ ท้ังนี้ ขนาด จ�านวน ระดับ และความเชี่ยวชาญของชุดปฏิบัติการ
สนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
    ทัง้นี ้เมือ่เกดิสถานการณ์สาธารณภัยทีม่คีวามจ�าเป็นต้องจัดส่งชดุปฏบิติัการสนบัสนนุ 

การจัดการเหตุการณ์ (IMAT) เข้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้หน่วยงานส่วนกลางที่จัดส่งชุดปฏิบัติการ
สนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) เข้าพื้นที่ ให้แจ้งกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบ 
เพื่อประสานการปฏิบัติ และบางกรณีอาจต้องการขอรับการสนับสนุนต่อกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

 5.2.3	กลยุทธ์ที่	3	เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์ 
   (1)	 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน
    เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ใด ให้ผู้มีอ�านาจด�าเนินการประกาศให้ท้องที่นั้น  
เป็นเขตการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉกุเฉนิตามระเบยีบกระทรวงคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์บรรเทา 
ความเดอืดร้อนเฉพาะหน้าของผูป้ระสบภยัพบัิต ิแต่มไิด้มุง่หมายทีจ่ะชดใช้ความเสยีหายให้แก่ผูใ้ด ทัง้นี ้ต้องเป็น 
ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม  
อนัเป็นการบรรเทาความเดอืดร้อนเฉพาะหน้า โดยได้ก�าหนดวงเงนิทดรองราชการของส่วนราชการท่ีเกีย่วข้อง
ส�าหรับให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัไว้ในระเบยีบนี ้และให้การขอใช้วงเงินทดรองราชการให้ด�าเนนิการตามวธีิการ
และหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบอย่างถูกต้อง
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   (2)	 แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ	
(Damage	and	Need	Assessment	:	DANA)
    ให้กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ประเมินความเสียหาย
และความต้องการความช่วยเหลือภายในพื้นที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสาธารณภยัเพ่ือประเมนิสถานการณ์ และวเิคราะห์ความสามารถของผูป้ระสบภยัในการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ
ด้านอาหาร น�า้ดืม่ การรกัษาพยาบาล สขุอนามยัและการก�าจัดสิง่ปฏกิลู ความช่วยเหลอืด้านสขุภาวะ ทีพ่กัพงิ 
อปุกรณ์ยงัชพี เป็นต้น การประเมนินีเ้ป็นกระบวนการทีส่�าคญัในการปฏิบตังิานด้านมนษุยธรรมและการช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยให้อยู่รอดปลอดภัย โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
    (2.1) การประเมนิแบบรวดเรว็ (rapid assessment) กระท�าทนัทภีายหลงัมเีหตกุารณ์ 
สาธารณภัยเกดิขึน้ โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกดิภยั เป็นการประเมนิแบบคร่าว ๆ  เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ความต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ�าเป็นทุก ๆ ด้าน ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้าง
พืน้ฐาน สิง่แวดล้อม ล�าดบัความส�าคญัก่อน - หลัง การให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้น เพ่ือให้ทนัต่อความต้องการ
ในภาวะฉุกเฉิน
    (2.2) การประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) ให้ด�าเนินการทันที 

เมื่อภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่
ประสบภยั ซึง่เป็นการประเมนิเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟรูะยะยาวได้อกีด้วย เป็นการระบมุลูค่าความเสยีหายทางกายภาพ  
โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการให้ความช่วยเหลือและ 
ความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ�าเป็นจะต้องใช้ผู ้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาด�าเนินการประเมินความเสียหายและ 
ความต้องการในแต่ละด้าน
    การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยง
กับการตอบสนองความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค�านึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ  เช่น 
อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
   (3)	 แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค
    หากกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ หรือกองอ�านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดบั พจิารณาเหน็ว่า มคีวามจ�าเป็นต้องจัดให้มกีารรับบรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ด�าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
    (3.1) ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    (3.2) ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
    (3.3) ระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการรบัเงนิหรอืทรพัย์สนิทีมี่ผูบ้ริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. 2526
    (3.4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการรับบริจาคส่ิงของเหลือใช้ 
ของศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. 2547
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    กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย โดยที่บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใด ๆ จากกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ ให้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง
   (4)	 แนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อมูล
    เป็นการรายงานข้อมลูข่าวสารกรณเีกดิสาธารณภยั ให้ผูร้บัผดิชอบจดัท�ารายงาน พร้อมทัง้ 
รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนทั้งด้านสถานการณ์สาธารณภัย ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย  
ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอื่น ๆ ที่จ�าเป็น โดยให้ค�านึงถึงความถูกต้อง ความชัดเจน และรวดเร็ว 
ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
    (4.1) ให้ผู้น�าชุมชนส�ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น แล้วรายงาน 
ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ทราบ และรวบรวมความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น
    (4.2) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ รายงานสถานการณ์สาธารณภัยต่อ  
กองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามล�าดับชั้นที่เหนือขึ้นไป
    (4.3) ให้กองอ�านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีรายงานสถานการณ์ 
สาธารณภัยต่อกองอ�านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ และกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติตามล�าดับชั้นที่เหนือขึ้นไป
   (5)	 แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว
    เป็นการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทีอ่าศยัในศนูย์พกัพงิชัว่คราวในระยะต้น และระยะกลาง 
ให้ได้ผลดี จ�าเป็นต้องค�านึงถึงสิ่งส�าคัญ ได้แก่
    (5.1) การดูแลด้านความปลอดภัย 
    (5.2) การจดัการด้านสวสัดกิาร อาหาร สขุาภบิาล และความเป็นอยูใ่ห้มคีวามสะดวก
    (5.3) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างทั่วถึง
    (5.4) การมีกิจกรรมฟื้นฟูสุภาพจิตร่วมกันเพื่อท�าให้มีสุขภาพจิตดี
    (5.5) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพื่อติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
   ให้กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เป็นหน่วยรับผดิชอบหลกั ในการก�าหนด

มาตรฐานและจัดท�าคู่มือการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว
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 การฟ้ืนฟ ูเป็นการด�าเนนิการภายหลงัจากทีภ่าวะฉกุเฉนิจากสาธารณภยับรรเทาลง หรอืได้ผ่านพ้น

ไปแล้ว เพื่อปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด�ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัย  

ให้กลับสู ่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)  

ตามความเหมาะสม โดยการน�าปัจจัยต่าง ๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟู  

ซึ่งหมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) โดยมีหลักการส�าคัญ 

ของการฟื้นฟู ได้แก่

 การช่วยเหลือผูป้ระสบภัยให้สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ เพือ่ให้การด�ารงชวิีตกลบัเข้าสูภ่าวะปกต ิ

โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว

 ผูป้ระสบภยัต้องมส่ีวนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือให้เกดิกระบวนการยอมรับและมส่ีวนร่วม 

ในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะด�าเนินการ

 การพจิารณาความเสีย่งต่อภยัในการฟ้ืนคนืสภาพและการสร้างใหม่เสมอ เพ่ือไม่ให้งบประมาณ 

ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป

แผนภาพที่ 6 - 1 : วงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

เตรียมความพรอม

ปองกันและลดผลกระทบ
ฟนฟู

เผชิญเหตุ

ปองกันและลดผลกระทบ

เตรียมความพรอม

เผชิญเหตุ

ฟนฟู

สร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยเดิม

6
บทที่

การฟื้นฟู
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6.1 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการฟื้นฟู
 การฟ้ืนฟสูภาพหลงัสาธารณภัยต้องมกีารประเมนิสาธารณภยัท่ีเกดิขึน้ ได้แก่ ความสญูเสยีชวิีตและ 

ทรพัย์สิน สภาพแวดล้อม ระบบนเิวศ ทรัพยากรธรรมชาตทิีถ่กูท�าลาย การสญูเสยีพันธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว์ทีส่�าคัญ

ในพื้นที่ประสบภัย ต้นทุนของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับสภาพปกติ  

ระบบสาธารณูปโภคที่ถูกท�าลาย การเยียวยาจากผลกระทบทั้งหมดที่เกิดข้ึนให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ฯลฯ  

ดงันัน้ การฟ้ืนฟทูีม่ปีระสทิธภิาพจงึมปัีจจยัส�าคญั ๆ  ประกอบด้วย ด้านกายภาพ (Physical) ด้านชวีภาพ (Biological) 

ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์ (Human use value) และด้านคุณภาพชีวิต (Quality of life) โดยให้น�าผล

การประเมินสาธารณภัยและปัจจัยส�าคัญมาใช้ก�าหนดเป็นกรอบแผนการฟื้นฟู ได้แก่ 

 6.1.1	ระยะสั้น เป็นการด�าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือ 

ในภาวะฉุกเฉินได้ยุตลิง เพือ่สนองความต้องการท่ีจ�าเป็นของผูป้ระสบภยั ธรุกจิ และชุมชนท่ีได้รบัผลกระทบจาก 

สาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึงการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือ

สาธารณภัยซ�้าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และ

การให้บริการสาธารณะ 

 6.1.2	ระยะกลาง เป็นการด�าเนนิการต่อเนือ่งในการประสานและสนบัสนนุชมุชนทีป่ระสบภัย ฟ้ืนฟู

หรอืสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกในการด�ารงชวีติขึน้ใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้สภาพจิตใจ 

ร่างกาย และสังคมของผู้ประสบภัย 

 6.1.3 ระยะยาว เป็นการด�าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี

นับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

6.2 กลยุทธ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
 6.2.1	กลยทุธ์ท่ี	1	พฒันาระบบการประเมนิความต้องการหลงัเกดิสาธารณภยั	(Post	-	Disaster	

Need	Assessment	:	PDNA)

   เป็นการประมาณการความเสยีหายของสนิทรัพย์ทางกายภาพและสาธารณปูโภคทีไ่ด้รับผล 

กระทบจากสาธารณภยัขนาดใหญ่ และความสญูเสยีทางด้านเศรษฐกจิทีเ่ป็นผลตามมา รวมทัง้เป็นการประเมนิมติิ 

ทางด้านสังคม โดยเฉพาะความต้องการในการฟื้นฟูระดับชุมชน และภาคส่วน/สาขาการผลิต (Sector)  

ท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ  ทัง้นี ้ขอบเขตของแผนงานและกระบวนการเพือ่การฟ้ืนฟนูอกจากจะข้ึนอยูก่บัความเสยีหาย 

ความสูญเสีย และความต้องการแล้ว ยังต้องค�านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ ตลอดจนยุทธศาสตร์ส�าคัญในการฟื้นฟู 

ของประเทศ เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายในการสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  

โดยให้ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) เป็นหน่วยงานด�าเนนิการ และ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และส�านักงบประมาณ เป็นหน่วยร่วมด�าเนินการ
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   (1)	 แนวทางปฏิบัติการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss 

Assessment : DALA) 

    เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภัยที่ประมาณการเชิงปริมาณว่า เกิดผล 

กระทบอะไรขึน้จากเหตกุารณ์สาธารณภัย โดยอาศยัการเกบ็ข้อมลูทตุยิภมูจิากพืน้ทีป่ระสบภยั และน�าข้อมูล

จากการประเมินไปใช้ในการประมาณการซ่อมสร้างส่ิงก่อสร้างท่ีเสียหายไป และการวางแผน การฟื้นฟูจาก

ความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งการประเมินความเสียหายและความสูญเสีย ประกอบด้วย

(1.1)	การประเมินความเสียหาย	(Damages	Assessment) (1.2)	การประเมินความสูญเสีย	(Losses	Assessment)

•  สินทรัพย์ทางกายภาพท่ีถูกท�าลายท้ังหมดหรือ

บางส่วน อันรวมถึงอาคารและส่วนประกอบ

โครงสร้างพื้นฐานสินค้าที่เก็บไว้ในคลัง

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

•  ความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังเกิด

เหตุการณ์ในทันที

•  ความเสียหายค�านวณในเชิงกายภาพและ  

คิดค�านวณด้วยมูลค่าทดแทนเป็นตัวเงิน

•    ค�านวณหามลูค่าในการซ่อมแซมหรอืสร้างคนืใหม่

ของทรัพย์สินที่ถูกท�าลาย

•  การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

อันเนื่องมาจากสาธารณภัย

•    ความสูญเสีย เช่น ผลผลิตที่ไม่สามารถเกิดขึ้นและ 

ขายได้ และมีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก

กระบวนการผลิตมูลค่าต้นทุนการด�าเนินการ 

ต่อหน่วยเพิม่ขึน้และรายได้ทีล่ดลงรายจ่ายทีไ่ม่ได้

คาดหมาย (เช่น การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 

การรื้อถอน และการขนย้าย ซากปรักหักพัง)

•  ความสูญเสียเกิดขึ้นตั้งแต ่ช ่วงระยะเวลาที่ 

เกดิสาธารณภัยจนถงึเมือ่เศรษฐกิจได้รับการฟ้ืนฟู

กลับมาสู่สภาพปกติ และมีการก่อสร้างสินทรัพย์

ที่เสียหายคืนใหม่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

•   ความสญูเสยีจะถกูคดิค�านวณด้วยมูลค่าในปัจจุบนั 

(Present Value)

(1.3)	 การค�านวณมูลค่าผลกระทบจากสาธารณภัยที่มีผลต่อมวลรวมของระบบเศรษฐกิจมหภาค  

โดยอ้างอิงกับอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product : GDP) รวมถึงดุลการช�าระเงิน และสถานการณ์ทางการเงินของประเทศ

   (2)	 แนวทางปฏิบัติการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและผลกระทบที่มีต่อประชาชน

    เป็นการประเมินผลกระทบของสาธารณภัยต่อการพัฒนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  

การประเมินความต้องการของมนุษย์ด้านการฟื้นฟู (Human Recovery Needs Assessment : HRNA) คือ 

การประเมินความต้องการของประชาชนและชุมชน เพื่อให้สามารถวางกรอบนโยบายการฟื้นฟูสร้างคืนใหม่

ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
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 6.2.2		กลยุทธ์ที่	2	พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการด้านการฟื้นฟู

   (1)	 แนวทางปฏิบตัใินการฟ้ืนฟูสขุภาพผู้ประสบภยั ได้แก ่ด้านสมรรถภาพทางกายใหแ้ก่ 

ผูป้ระสบภยั (การตรวจรักษา ป้องกัน ควบคมุโรค และการฟ้ืนฟูความแขง็แรงทางร่างกาย) ด้านสภาพจิตใจของ

ผูป้ระสบภัย โดยให้กระทรวงสาธารณสขุเป็นหน่วยงานหลกั ในการจดัท�าแผนปฏบิตักิารและก�าหนดแนวทาง

การปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

   (2)	 แนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูสถานภาพสังคม ได้แก่ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ความรู้ และค�าปรึกษาต่าง ๆ การรับแจ้งเหตุและประสานการช่วยเหลือ การฟื้นฟูอาชีพ การช่วยเหลือ 

ด้านการเสรมิศกัยภาพประชาชน/ชมุชน การโยกย้ายและการตัง้ถิน่ฐานของผูป้ระสบภัย การท�าให้ประชาชนหรอื

ผูป้ระสบภยัสามารถกลบัมาประกอบอาชพีและด�าเนนิชวีติได้อย่างปกติ โดยให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์ เป็นหน่วยงานหลกั ในการจดัท�าแผนปฏบิตักิารและก�าหนดแนวทางการปฏิบตัร่ิวมกบั

ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

   (3)	 แนวทางปฏบิตัใินการฟ้ืนฟแูละเสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ ได้แก่ การให้ 

ความช่วยเหลือทางการเงินที่จ�าเป็น การก�าหนดแนวทางปฏิบัติด ้านการเงินการคลังที่ เหมาะสม  

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น เงินให้เปล่า (Grant)  

เงินอดุหนนุ (Subsidies) เงนิสมทบ (Co-funding) เงนิชดเชย (Compensation) การผ่อนผันด้านการเงนิ (Prolong)  

การพักช�าระหนี้ การช่วยเหลือด้านการกู ้ยืมหรือการลดหย่อนภาษี ดอกเบี้ยการจัดต้ังกองทุนพิเศษ 

เพือ่การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั รวมถงึเงนิทนุในด้านต่าง ๆ  เช่น การฟ้ืนฟอูาชพีแก่ผูป้ระสบภยั การฟ้ืนฟู 

ภาคการเกษตร กองทุนเงินกู้ยืม เงินกู้ดอกเบี้ยต�่าเพ่ือส่งเสริมการลงทุนประกอบอาชีพ เงินแก้ไขปัญหา 

ด้านสาธารณภยัฉกุเฉนิในระยะสัน้ เป็นต้น โดยให้กระทรวงการคลงั เป็นหน่วยงานหลกั ในการจดัท�าแผนปฏบิติัการ

และก�าหนดแนวทางปฏิบัติด้านเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และมีกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน

   (4)	 แนวทางปฏบิตัใินการฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ได้แก่ การก�าหนด

แนวทางการฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อชมุชนและแหล่งทรพัยากรทางธรรมชาต ิรวมทัง้พืน้ทีช่มุชน

ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก  

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการและก�าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6.2.3	กลยุทธ์ที่	 3	 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม	 (Build	 Back	

Better	and	Safer)

   (1)	 แนวทางปฏบิตัใินการวางแผนและสนบัสนนุการฟ้ืนฟชูมุชนและการพฒันาศกัยภาพ

    ให้วางแผนและด�าเนินกิจกรรมฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน

เพือ่ให้มคีวามพร้อมรบัมอืและฟ้ืนกลบัอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นการด�าเนนิงานฟ้ืนฟูทีต่่อเนือ่งจากการบรรเทาภยั 

ที่เกิดขึ้น โดยให้จัดเวทีประชุมหารือเพื่อบูรณาการกระบวนการวางแผนการฟื้นฟูให้มีสาระส�าคัญ เช่น ระบุ

ขอบเขต ลักษณะส�าคัญของผลกระทบจากภัย การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผนการฟื้นฟู 

การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้ง และการลดความแตกต่าง รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในการวางแผน และการก�าหนดการประสานความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
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   (2)	 แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูบริการด้านสุขภาพ	 และ	 

การบริการสังคม 

    ให้เสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือ และการฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว 

ของท้องถิน่ในการบริการด้านสขุภาพ และการบรกิารด้านสงัคมของบคุคลและชมุชนทีป่ระสบภยั ครอบคลมุถงึ

การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์ 

   (3)	 แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัย

    ให้มีการบูรณะ และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท�าลายและได้รับความเสียหายใหม่ 

หรอืพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัถาวร เพือ่เป็นทางเลอืกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านทีอ่ยูอ่าศยัทีจ่ะรองรับความต้องการ

ของทั้งชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนในการเสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทาน 

ต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ภารกิจสนับสนุนการฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย

หลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 

   (4)	 แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบโครงสร้างพื้นฐาน

    เพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงานฟื้นฟูระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ลุล่วงเร็วข้ึน โดยจะ

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริการและประชาชน

ในภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานหลายภาคส่วน ซึ่งมีขอบเขตครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนหลักและส่วนย่อย 

ดังต่อไปนี้ : พลังงาน น�้า เขื่อน การสื่อสาร ระบบการขนส่ง การเกษตร (การผลิตอาหารและการจัดส่ง) 

สถานที่ท�าการของรัฐบาล สาธารณูปโภค การสุขาภิบาล วิศวกรรม การควบคุม และระบบอื่น ๆ ที่สนับสนุน

โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพด้านการสือ่สาร รวมถงึสถานทีท่�าการส�าหรบัการให้บรกิาร ได้แก่ ความปลอดภัย

สาธารณะ การบริการฉุกเฉิน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

   (5)	 แนวทางปฏบิตัใินการวางแผนและสนบัสนุนการฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

    ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ในการ

ด�าเนินงานตอบโต้และฟื้นฟูที่เหมาะสม เพื่อที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะ และปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

หรือดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอการสนับสนุน โดยเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ 

รบัผดิชอบในทกุระดบั รวมถงึหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเป็นเครือข่ายให้การสนบัสนนุแผนงานและภารกจิส�าคญั

ตามแผนปฏิบัติการท้องถิ่นที่ก�าหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนได้ตรงและเพียงพอ

   (6)	 แนวทางปฏิบัติในการวางแผนและสนับสนุนการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ

    ส่งเสรมิและสนบัสนนุการพลกิฟ้ืนระบบเศรษฐกจิ (รวมถงึด้านเกษตรกรรม) คนืสูส่ภาวะ

ที่มั่นคง และพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่รอด 

ในเชิงเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ สาธารณภัยไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเกิดความเสียหาย 

ให้กับตลาดสินค้าและบริการท้ังหมดอีกด้วย ดังนั้น ความรวดเร็วและประสิทธิผลในการพลิกฟื้นชุมชน 

ให้สามารถพึง่พาตนเอง และมคีวามสามารถในการอยูร่อดขึน้อยูกั่บการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากบัสภาวะ 
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ตลาดที่เปลี่ยนไป การเปิดด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง และ/หรือการสร้างธุรกิจใหม่ การด�าเนินธุรกิจท�าให้มีการจ้าง 

คนงาน การจัดหาบริการให้และตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้อีกครั้ง 

ซึง่เป็นการช่วยเหลือชุมชน รวมถงึการสนบัสนุนทางการเงนิในการฟื้นฟูดา้นอืน่ ๆ  ทีม่ีความจ�าเป็นต่อการเสริมสรา้ง 

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก และบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

เป็นประเด็นส�าคัญที่ไม่อาจจะมองข้ามได้ในฐานะที่เป็นรากฐานที่ส�าคัญส�าหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน 
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 ธนาคารเพ่ือการพฒันาแห่งเอเชยี (Asian Development Bank : ADB) ได้คาดการณ์ว่า พ.ศ. 2568  
ประชากรในภูมิภาคเอเชียจะมีความหนาแน่นสูง และจะเกิดมหานคร (megacity) ขึ้นมากที่สุดในโลก 
โดยจะเพิม่ขึน้ถงึ 21 แห่ง จาก 37 แห่งทีม่อียูทั่ว่โลก ซ่ึงหมายถงึภมูภิาคเอเชยีจะมคีวามเส่ียงจากสาธารณภยั
ทีอ่าจสร้างความเสยีหายได้หลายล้านล้านบาท ในขณะท่ีศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการความเสีย่งจาก 
สาธารณภัยของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกัน อันเป็นเหตุให้ผลกระทบจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
ในยคุปัจจบัุนมีความ “ไร้พรมแดน” กล่าวคือ สาธารณภยัทีเ่กดิข้ึนไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อการจดัการความเสีย่ง
จากสาธารณภัยของรัฐบาลประเทศนั้น ๆ แต่ยังมีผลให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่น ๆ ต้องหยุดชะงัก
ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตนุีค้วามร่วมมือระหว่างประเทศในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัและการประสาน 
ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมเมือ่ประสบสาธารณภัย จงึเป็นเรือ่งส�าคัญของแต่ละประเทศ รวมท้ังประเทศไทย
ต้องให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุซึง่กนัและกนัในการเพิม่ศกัยภาพการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัให้แก่
ประเทศที่ประสบภัยในแต่ละครั้งให้ได้

7.1 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
  ประเทศไทยได้ร่วมให้การรับรองกรอบการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย และกรอบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งกลายเป็น 
นโยบายด้านต่างประเทศท่ีท�าให้ประเทศไทยมีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ 
การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัภายใต้กรอบต่าง ๆ  ให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันา 
ศักยภาพของประเทศไทย 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การประสานงานด้านมนุษยธรรมของประเทศให้มี 
ความเป็นเอกภาพ (2) การปฏบิตังิานด้านมนษุยธรรมของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานของโลก (3) การจัดการ
ความเสีย่งจากสาธารณภัยของประเทศบนฐานความรูต้ามหลกัสากล และ (4) การน�าประเทศไทยสูร่ะดบัแนวหน้า
ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

7
บทที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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7.2 กลยุทธ์ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย
 7.2.1	กลยุทธ์ที่	1	พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 
   (1)	 แนวทางปฏิบัติ	“การรับ”	ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ 
    (1.1) จัดท�ามาตรฐาน แผนปฏิบัติการ คู ่มือประชาสัมพันธ์และข้ันตอนการรับ 
ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมจากต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรอบการด�าเนินงานและการปฏบิติัของหน่วยงานฝ่ายไทย  
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม  
เมือ่เกดิสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิง่ ท้ังน้ี ต้องสอดคล้องกบักฎหมาย/กฎระเบยีบของประเทศไทยและระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนกรอบการปฏบิตัต่ิาง ๆ  ของสากลทีไ่ด้รบัการรบัรอง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกบั
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด�าเนินการ  
ซึง่ต้องประกอบด้วยสาระส�าคัญอย่างน้อย ได้แก่ แนวทางปฏบิตัขิองประเทศไทยในการขอรบัความช่วยเหลอื
จากต่างประเทศ เง่ือนไขและขัน้ตอนในการรบั ร้องขอ ปฏิเสธ และยติุความช่วยเหลอืจากต่างประเทศ ขัน้ตอน
การเปิดรับ การจัดการข้อมูล การรักษาระบบ National Single Window ตามข้อ 7.2.1 (3) พร้อมทั้ง ขั้นตอน 
การอ�านวยความสะดวก และการดแูลความปลอดภยัให้แก่ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และองคก์ร
ต่างประเทศอ่ืน ๆ  ทีใ่ห้ความช่วยเหลอื โดยครอบคลมุการจดัการความช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ บคุลากร
ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏบิตักิารช่วยเหลอืและบรรเทาทกุข์ ผูเ้ชีย่วชาญทีมี่ ใบประกอบวชิาชพีเฉพาะ เช่น แพทย์ 
วิศวกร สถาปนิก พนักงานขับเครื่องจักรกล เป็นต้น รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ  
การปฏิบัติงานของบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ชนิดพิเศษ เช่น ยานพาหนะ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ 
การสือ่สาร อปุกรณ์ดาวเทยีม คลืน่ความถ่ี อปุกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภณัฑ์ เป็นต้น พร้อมทัง้ การขนส่ง
ทางบก ทางน�้า ทางอากาศ สุนัขค้นหา ทรัพยากรทางทหาร และเงินบริจาค
    (1.2) จดัให้มกีารฝึกการรับความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมจากต่างประเทศเป็นประจ�า 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยให้เป็นการฝึกระดับประเทศของกองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ
และให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เป็นหน่วย
จัดการฝึก โดยให้มีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมการฝึก 
   (2)	 แนวทางปฏิบัติ	“การให้”	ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ต่างประเทศ 
    (2.1) จัดท�ามาตรฐาน แผนปฏิบัติการ คู ่มือประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการให ้
ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมแก่ต่างประเทศ เพือ่เป็นกรอบการด�าเนนิงานและการปฏบิตัขิองหน่วยงานฝ่ายไทย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนต่างประเทศที่จะรบัความชว่ยเหลอืด้านมนุษยธรรมจากประเทศไทย โดยตอ้งสอดคล้อง
กับกฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศไทยและระหว่างประเทศ ตลอดจนกรอบการปฏิบัติต่าง ๆ ของสากล  
ที่ได้รับการรับรอง โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวง
การคลัง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ ซึ่งต้องประกอบด้วยสาระส�าคัญอย่างน้อย ได้แก่ หน้าที่
ความรบัผดิชอบของประเทศไทยในฐานะผูใ้ห้ความช่วยเหลอื หน้าท่ีความรับผดิชอบของประเทศรับความช่วยเหลอื 
เงื่อนไขและขั้นตอนในการให้และยุติความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมการจัดการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
ตามข้อ 7.2.1 (1.1)
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    (2.2) จดัให้มกีารฝึกการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมจากต่างประเทศเป็นประจ�า  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้เป็นการฝึกระดับประเทศของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แห่งชาต ิ(กรณสีาธารณภยัท่ีเกดิอยูน่อกอาณาเขตของประเทศไทย) และให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นหน่วยจัดการฝึก โดยให้มีสถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลต่างประเทศที่ประจ�าอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมการฝึก
   (3)	 แนวทางปฏิบัติระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	ณ	 จุดเดียว	
(Single	Window	System) 
    เพือ่ให้การ “รบั” และ “ให้” ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมในภาวะฉุกเฉินมเีอกภาพ
และได้มาตรฐานสากล จึงให้มีการประสานงานเพ่ือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของประเทศเพียงจุดเดียว 
โดยให้สอดคล้องกับหลักการสากลว่าด้วยการพัฒนาระบบการประสานงาน ณ จุดเดียว (National Single 

Window : NSW) ตามมตสิมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ท่ี 60/21 วันท่ี 23 พฤศจกิายน 2548 เอกสารข้อเสนอแนะ 
ล�าดับที่ 33 ของศูนย์การส่งเสริมการค้าและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แห่งสหประชาชาติ (UN/CEFACT)  
โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกจิยุโรป และกรอบความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกด้านศลุกากรด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ ณ จดุเดยีวของอาเซยีน วนัที ่9 ธนัวาคม 2548 เพ่ือเป็นระบบจัดการข้อมลูและเอกสารในการ 
อนุญาตน�าเข้าและส่งออกทางธรุกรรมระหว่างประเทศเพยีง ณ จดุเดยีวในการจดัการสาธารณภยั แผนภาพที ่7 - 1  
ไม่ว่าจะเป็นการน�าเข้าทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือมีกระบวนการควบคุมร่วมกัน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมนั้นได้รับประโยชน ์
อย่างรวดเรว็และถ้วนหน้า ทัง้นี ้ให้การจดัการในภาวะฉกุเฉนิน�าระบบดงักล่าวสนบัสนนุในการจดัการสิง่ของต่าง ๆ  
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ โดยให้ด�าเนินการดังนี้
    (3.1)  จดัให้มกีารพฒันาระบบการประสานความช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรม ณ จดุเดียว  
(National Single Window : NSW) ของกรมศุลกากรตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550  
มาปรบัใช้ เพือ่อ�านวยความสะดวกด้านศลุกากรในการจดัการสาธารณภยั และเพ่ือรองรบัการเข้าสูป่ระชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก กระทรวง 
การคลงั และกระทรวงมหาดไทย รวมถงึหน่วยงานออกใบอนญุาตและใบรบัรองส่ิงของบรรเทาทกุข์ตามกฎหมาย 
ทีเ่ก่ียวข้อง เป็นหน่วยสนับสนนุ โดยให้ครอบคลมุการจดัการความช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ  ตามข้อ 7.2.1 (1.1)
    (3.2) เชื่อมโยงระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียว 
(National Single Window : NSW) เข้ากับระบบคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถติดตาม  
(Tracking) การจัดเก็บสิ่งของส�ารองจ่ายในคลังส�ารองทรัพยากรที่ก�าหนดไว้ในแต่ละภาค (Stockpiling)  
การจัดสรร/การแจกจ่ายสิ่งของ ตลอดจนมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยด�าเนินการ
    (3.3) จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้มีเว็บไซต์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อใช้เป็นช่องทาง 
ในการประชาสัมพนัธ์ สือ่สาร และตดิตามเกีย่วกบัการประสานความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมกับต่างประเทศ 
และองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป โดยให้เป็นระบบข้อมลูสารสนเทศหลกัของประเทศ  
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ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ของภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ประสานงาน 
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian 
Assistance and Disaster Management : AHA Centre) ส�านักงานประสานด้านมนุษยธรรม 
แห่งสหประชาชาต ิ(United Nations’s Office for The Coordination of Humanitarian Affairs,UN-OCHA) 
และหน่วยงานหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ 
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    (3.4) ให้กองบญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิใช้ระบบการประสาน
ความช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดยีวเป็นหลกัในการจดัการ สัง่การ ตดิตาม และตรวจสอบ ความช่วยเหลอื
ด้านมนุษยธรรมทั้งในการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเมื่อเป็นการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง
และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอื่น ๆ
 7.2.2	กลยุทธ์ที่	2	ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
   (1)	 แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายด้านมนุษยธรรม
    ประเทศไทยต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าของ  
การปฏบิตังิานด้านมนุษยธรรมให้เป็นท่ียอมรบั โดยแต่งต้ังคณะอนกุรรมการด้านกฎหมายระหว่างประเทศและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม มีอ�านาจหน้าที่ติดตาม รวบรวม ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ 
ระเบียบ/กฎหมาย/กรอบการด�าเนินการด้านมนุษยธรรมทั้งที่มีอยู่ภายในประเทศและที่เป็นหลักสากล  
พร้อมทั้งจัดท�าข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมาย/กรอบการด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการประสานงานและปฏิบติังานด้านมนษุยธรรมของประเทศตามความเหมาะสมและจ�าเป็น ทัง้นี ้ให้รกัษาไว้ซึง่
เงื่อนไขทางการเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของคนในประเทศ โดยน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้ความเห็นชอบ 
   (2)	 แนวทางปฏิบัติการสร้างมาตรฐานบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรม
    (2.1) ให้หน่วยงานภาครฐั และภาคส่วนอืน่ ๆ  ร่วมกับคณะอนกุรรมการตามข้อ 7.2.2 (1)  
รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในด้านท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย 9 ด้าน  
ตามหลกัองค์การสหประชาชาต ิ“กลุม่งานด้านมนษุยธรรม (cluster approach)” ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามยั 
ด้านโลจสิตกิส์ ด้านการบรหิารจัดการศูนย์พกัพงิชัว่คราว ด้านน�า้และการสขุาภิบาล ด้านการสือ่สารในภาวะฉกุเฉนิ  
ด้านความม่ันคงทางอาหาร ด้านโภชนาการ ด้านการคุ้มครอง และด้านการศึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน
    (2.2) ให้มีการจัดตั้งชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search 
and Rescue : USAR) ท่ีมีสมรรถนะสูงในการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และปฏิบัติการ
ค้นหาและกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคณะท่ีปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองสากล 
(International Search and Rescue Advisory Group : INSARAG) ซึง่สามารถท�างานร่วมกบัชดุปฏบิตักิาร
ด้านมนษุยธรรมระหว่างประเทศอืน่ ๆ  ได้ทัง้ในภาวะทีเ่กดิสาธารณภัยอย่างร้ายแรงในประเทศ และร่วมปฏบิติัการ 
ระหว่างประเทศในพื้นที่ประสบภัยอื่น ๆ โดยให้กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
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เป็นผู้ประสานงานด้านนโยบาย (Policy Focal Point) และด้านปฏิบัติ (Operation Focal Point)  
ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม องค์การ 
สาธารณกุศลที่มีภารกิจด้านการกู้ชีพกู ้ภัย และให้ส�านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน 
การพฒันามาตรฐานการช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมของประเทศ และศักยภาพชุดค้นหาและกูภ้ยัในเมอืงแห่งชาติ
ให้ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมทั้งภายใน/ต่างประเทศ การฝึกร่วมภายในประเทศ การฝึกร่วมตามปฏิทิน
ของ INSARAG เป็นต้น
    (2.3) จดัท�าแผนการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรบคุคลเพ่ือรองรับการจัดต้ังชดุค้นหา
และกูภ้ยัในเมอืงแห่งชาต ิโดยให้ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) ส�านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด�าเนินการ 
    (2.4) ให้ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และ/หรือผู้อ�านวยการกลาง
เป็นผูม้อี�านาจส่ังใช้ชดุค้นหาและกูภ้ยัในเมอืงแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue : USAR) สัง่การ 
ให้เตรยีมความพร้อม และปฏิบตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายทัง้ภายในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร 
โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณจากงบกลางหรือกองทุนพิเศษเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 7.2.3	กลยุทธ์ที่	3	เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ	
	 	 	 (1)	 แนวทางปฏิบัติในการจัดการความรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ 
    (1.1) จัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ข้อมูล
ความร่วมมือ ความเชี่ยวชาญ แหล่งทุนจากต่างประเทศ และองค์การพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อน�ามา
วเิคราะห์ และจดัล�าดบัความส�าคญัด้านการพฒันาศกัยภาพการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยัเพือ่ก�าหนด
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย 
โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เป็นหน่วยงานหลกั และให้ส�านกังานสถิตแิห่งชาติ และผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบนัการศกึษาเป็นหน่วยสนบัสนนุ 
    (1.2) เชือ่มโยงฐานข้อมลูดงักล่าวไว้ในคลงัข้อมลูสาธารณภยัแห่งชาต ิเพือ่น�าข้อมลูไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจก�าหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาต่อไป 
    (1.3)  จดัการองค์ความรู้ด้านสาธารณภยัจากต่างประเทศผ่านศูนย์การเรียนรู้สาธารณภยั 
ทุกระดับ โดยให้มีกระบวนการจัดการความรู้จากต่างประเทศมาประมวล/ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ 
   (2)	 แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณภัย
    (2.1) จัดท�ากรอบความร่วมมือด้านสาธารณภัยกับต่างประเทศ และแผนปฏิบัติการ 
ความร่วมมือด้านสาธารณภัยกับต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สอดคล้อง
กับทุน ศักยภาพ และความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก
    (2.2) ติดตามการด�าเนินงานความร่วมมือด้านสาธารณภัยกับต่างประเทศ  
โดยคณะอนุกรรมการกิจการด้านต่างประเทศว่าด้วยการจัดการสาธารณภัย และรายงานผลการด�าเนินงาน  
ต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
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   (3)	 แนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนความรู้ด้านสาธารณภัยสู่สาธารณะ
    (3.1) จัดให้มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้ด้านสาธารณภัย (Knowledge Transfer) 
ไปสู่สาธารณะให้กว้างขวาง โดยอาศัยศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัยทุกระดับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับและ
ถ่ายทอดชุดความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยไปยังประชาชน นักเรียน และนักศึกษา 
    (3.2) พฒันาบคุลากรด้านการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภัยให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญ โดยน�าความรู ้ 
ด้านสาธารณภัยจากต่างประเทศมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศ 
    (3.3) ให้มีเครื่องมือในการระดมองค์ความรู้ในการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
โดยให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องร่วมด�าเนนิการ ได้แก่ หนงัสอืปกขาว (White Paper)  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลสาธารณภัยของประเทศไทยในรอบ 1 ปี และบทความทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับ 
ตวัอย่างการปฏบัิตทิีด่ ี(Best Practice) ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศไทย และประเทศอืน่ ๆ   
รวมถึงจัดให้มี เวทีระดับชาติ/สมัชชาสาธารณภัย เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมหารือแลกเปลี่ยนรับฟัง  
ความคิดเห็นต่อผลการด�าเนินงานและทิศทางการด�าเนินงานของประเทศ 
 7.2.4	กลยุทธ์ที่	 4	 ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนน�าด้านการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย
   (1)		แนวทางปฏิบัติในการสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและด้านปฏิบัติการ 
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้ก�าหนดให้
ประเทศไทยต้องด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนา
บทบาทแกนน�าด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจะเป็นการสร้างความมั่นคงและมั่นใจให้แก่นานา
ประเทศถึงความพร้อม ความปลอดภัยในการลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยการยกระดับ 

องค์ความรู้ของสถาบนัพฒันาการจดัการสาธารณภยัแห่งชาติให้ได้มาตรฐานตามหลกัสากล รวมถงึความสามารถ
ให้บริการและให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้แก่ภูมิภาคได้ ตลอดจนแสวงหาแหล่งงบประมาณในรูป
ของกองทุนพิเศษส�าหรับส่งเสริมภารกิจดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง 
   (2)	 แนวทางปฏบิติัในการพฒันาบทบาทแกนน�าด้านการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั 
โดยมีกรอบแนวทางดังต่อไปนี้     
    (2.1) ส่งเสริมชดุปฏบิตังิานด้านค้นหาและกู้ภยัในเมืองแห่งชาติท้ังภายในและภายนอก
ราชอาณาจักร
    (2.2) ให้การสนบัสนนุทางวชิาการแก่กลุม่ประเทศก�าลงัพฒันาและประเทศรายได้น้อย
    (2.3) จดัให้มโีครงการทนุการศกึษาและวจิยัด้านการพฒันามาตรฐานการลดความเสีย่ง 
จากสาธารณภัยของประเทศและของภูมิภาค
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8.1 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้น�ากรอบแนวคิดและแนวทาง 
การจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั ประกอบด้วย การมุง่เน้นการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั การบรูณาการ
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั ซ่ึงการจะด�าเนินการทีจ่ะให้บรรลุผลสัมฤทธิต์ามวตัถปุระสงค์
จึงต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร 
และองค์การสาธารณกุศล กอปรกับแนวทางกระบวนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาต ิโดยมคีณะกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิ(กปภ.ช.) เป็นกลไกส�าคญัของประเทศ
ในการก�ากับดูแลยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยให้มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
 8.1.1 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส�าคัญของแผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดการ
ความเสีย่งจากสาธารณภยั รวมถงึการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนในขบัเคลือ่นแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิทัง้ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เช่น การจัดประชุมสร้างความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น
 8.1.2 การบรูณาการประสานการปฏบิตัแิผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตกิบัแผนอืน่ ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง 
จัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันทุกระดับ
 8.1.3 การผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ  
ทกุหน่วยงาน โดยการจัดประชมุหารอืกบัหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ส�านกังบประมาณ กรมบญัชกีลาง ส�านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือก�าหนดแนวทางวธิกีารจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้งงบประมาณตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของหน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณให้แก่ระดับพื้นที่ 
 8.1.4 การก�าหนดบทบาทหน่วยงานและภาคเีครอืข่ายทกุระดบัในการขบัเคล่ือนแผนไปสูก่ารปฏบัิติ 
ตามบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบ ได้แก่ รฐับาล หน่วยงานกลาง หน่วยราชการส่วนกลาง รฐัวสิาหกจิ จังหวดั  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และสื่อต่าง ๆ  
โดยมีแนวทางด�าเนินการของแต่ละภาคส่วน ดังนี้ 

8
บทที่

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
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หน่วยงาน แนวทางด�าเนินงาน

(1) รัฐบาล สนบัสนนุให้การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์หลัก 
ของชาติ พร้อมทั้งบรรจุเป็นสาระส�าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ 

(2) หน่วยงานกลาง

(2.1) กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(พระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 11) 

(2.1.1) จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานร่วมในการด�าเนินงานของทุกภาคส่วน  
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ 
เปิดโอกาสให้หน่วยงานก�าหนดแนวทางร่วมกนั ส�าหรบัใช้เป็นกรอบการจดัท�า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการขอตั้งงบประมาณ 
รวมถึงการติดตามและประเมินผล

(2.1.2) จัดประชุมหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ ส�านักงบประมาณ ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมก�าหนด 
ประเด็นการขับเคลื่อนที่ส�าคัญเพื่อบูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรร 
งบประมาณ การก�าหนดเป้าหมายตัวชีว้ดัให้เชือ่มโยงกบัการจัดท�าค�ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งร่วมผลักดันการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(2.1.3) ประสานหน่วยงานในการตรวจสอบและประเมินผล การน�าเป้าหมาย 
การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยัตามแผนประกอบการจัดท�าแผนระดับ
กระทรวง แผนปฏิบัติการประจ�าปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนขอรับ  
การจัดสรรงบประมาณ และเป็นกรอบการปฏิบัติของหน่วยงานต่อไป

(2.1.4) ประสานส�านักงานสถิติแห่งชาติ จัดท�าฐานข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลในระดับภาพรวมและพื้นที่

(2.2 ) ส�านักงบประมาณ จัดท�ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยให้ความส�าคัญกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เพื่อให้การบูรณาการ
การจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นรูปธรรม

(2.3) ส�านักคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดในการจัดท�าค�ารับรอง 
การปฏบิตัริาชการระดบักระทรวงและระดบัจงัหวัด พร้อมทัง้ให้มกีารตดิตาม
และประเมินผลทุกปี

(2.4) หน่วยราชการส่วนกลาง 
รัฐวิสาหกิจ

ให้หน่วยงานจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ
พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ 
ของหน่วยงานทุกระดับ ให้มีการด�าเนินการอย่างสอดคล้องในทิศทาง
เดียวกัน
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หน่วยงาน แนวทางด�าเนินงาน

(3) ส่วนภูมิภาค

(3.1) หน่วยงานระดับจังหวัด (3.1.1) ชี้แจงนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยอาจตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนติดตามและ
ประเมินผลระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ เพื่อรับผิดชอบการด�าเนินงาน และ 
มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานกลางอย่างเป็นระบบ

(3.1.2) ประชุมหารอืเพ่ือจดัท�าแผนปฏบิติัการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
ระดับต่าง ๆ รวมถึงให้ความร่วมมือติดตามและประเมินผล

(3.2) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จัดท�าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็น
รูปธรรม ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถน�าประเด็นที่เกี่ยวข้องไปด�าเนินงานเอง 
หรือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
(Public Private Partnership : PPP) พร้อมทั้งให้มุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility 
: CSR) ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
อันน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

(5) สถาบันการศึกษา/หน่วย
งานวิจัย

ให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ สนับสนุนเงินทุน 
และประสานความร่วมมือเครือข่ายการวิจัย เพ่ือผลิตผลงานวิจัย สร้าง 
องค์ความรู ้เพือ่เป็นข้อมูลในการก�าหนดนโยบายทัง้ระดบัประเทศสูร่ะดบัพืน้ที่

(6) สื่อสารมวลชน ผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์กระตุน้ให้ทกุภาคส่วนของสงัคมมส่ีวนร่วมขับเคลือ่น 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และด�าเนินงานภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ รวมถึงสะท้อนสถานการณ์การจัดการความเส่ียงจาก 
สาธารณภยัด้านต่าง ๆ  ทีช่ดัเจนสู่ประชาชน ชมุชน และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

 8.1.5 การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและระดับ
พื้นที่การก�าหนดให้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 
ในการน�าแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตไิปสูก่ารปฏบิตัใินทกุระดบั โดยด�าเนนิการในช่วงกลางแผน
และปลายแผนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนต่อไป
 8.1.6 การวจิยัและพฒันาการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศภายใต้แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิเพือ่ใช้ในการปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องให้มมีาตรฐาน
และด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ สามารถอธิบายได้ดังแผนภาพ ดังนี้

ประเด็นหลักขับเคลื่อน

จัดประชุมสร้างความเข้าใจ

4. แผนปฏิบัติการ

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาจาก 

สาธารณภัย

คณะอนุกรรมการจัดท�า

แผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ ก�าหนด

แนวทางการติดตามและ

ประเมินผล

l จัดท�าแผนการติดตามและ

ประเมินผล

l ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แต่ละระดับ

ปรับวิธี

เชื่อมโยง

การบูรณาการ

งานของ

หน่วยงาน

 ระดับต่าง ๆ 

ให้สอดคล้องกนั

l การติดตาม

ประเมินผล

ภาพรวม

    l จัดท�า

    รายงาน   

    เสนอต่อ  

    กปภช.       

  เพื่อพิจารณา 

  สู่การปรับปรุง

ต่อไป

ติดตามความก้าวหน้า
การด�าเนินงานภายใต้แนวทาง
การติดตามและประเมินผล
   l  ติดตามความก้าวหน้า   
   การด�าเนินงานภายใต้แผนฯ  
   แต่ละระดับ
   l  ทบทวน บทบาทและ
 กลไก ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานร่วมในการ
ด�าเนินงานเชิงบูรณาการ
    l  ปรับวิธีด�าเนินการ
ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. แผนการป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

จังหวัด/ 

กรุงเทพมหานคร

2. แผนการป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

อ�าเภอ

3. แผนปฏิบัติการ

ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ผลการขับ

เคลื่อนแผนฯ

1. หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

มีความเข้าใจ

และสามารถ

ขับเคลื่อนแผนฯ 

เชิงบูรณาการ

มากขึ้น

2. ทุกภาคส่วน  

มีส่วนร่วม

อย่างจริงจัง

3. การเชื่อมโยง

แผนในระดับ

ต่าง ๆ มีมากขึ้น

4. แผนทุกระดับ

มีการด�าเนินงาน

เชิงบูรณาการ

มากขึ้น

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

จัดท�าแผนระดับต่าง ๆ และจัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หารือกับหน่วยงานส่วนกลางในการปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณ

ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

การวิจัยและพัฒนาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

จัดประชุมหารือสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ในการเปิดช่องทางในการบูรณาการกับแผนของหน่วยงาน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

การเสริมสร้าง	พัฒนา	

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด

และสาระส�าคัญของแผน

การขับเคลื่อนแนวทาง

การด�าเนินงานเชิงบูรณาการ

อย่างมีส่วนร่วมในแต่ละระดับ

ของทุกภาคส่วน

การจัดสรรทรัพยากร	

เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันและ

ปรับวิธีการท�างานของ

หน่วยงานภาครัฐ			

ให้ร่วมด�าเนินการ

กับหน่วยงานต่าง	ๆ

การติดตาม

และประเมินผล

ปรับปรุงกฎหมายและ

ระเบียบ

นโยบาย			 ยุทธศาสตร์				สู่การปฏิบัติ

แผนภาพที่ 8 - 1 : กระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
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ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

ประเด็นการขับเคลื่อนส�าคัญ
ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย

ยุทธศาสตร์
การบูรณาการการจัดการ

ในภาวะฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์	
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการจัดการ

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย

1.การหลกีเลีย่งภยัอนัตรายลดผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนโดยการลด 
ความเปราะบาง และความล่อแหลม พร้อมทั้งการเพิ่มขีด 
ความสามารถในการเตรียมพร้อมกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้น

3

2. มาตรการป้องกัน แนวทางปฏบิตัใินการป้องกนั การลดผลกระทบ 
และการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ 

3

3. การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ  
มมีาตรฐาน เป็นเอกภาพ และบรูณาการความร่วมมอืกบัทุกภาค
ส่วนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3

4. ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึง และทันเหตุการณ์

3

5. ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผล 
กระทบจากสาธารณภัยให้มีน้อยที่สุด

3

6. ฟ ื ้นฟูให ้ผู ้ประสบภัยได ้รับการสงเคราะห์ ช ่วยเหลือ 
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง เป็นธรรมและสามารถกลับไปด�ารงชีวิต
ได้ตามปกติ

3

7. พ้ืนท่ีประสบภยัได้รบัการฟ้ืนฟใูห้กลบัคนืสูส่ภาวะปกตหิรอืให้
ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม

3

8. การพฒันาระบบและกลไกงานด้านสาธารณภัยร่วมกบัหน่วยงาน 
และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ

3

9. การพัฒนาและเช่ือมโยงกับมาตรฐานงานด้านสาธารณภัย
ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และระหว่างภูมิภาค

3

หมายเหตุ :หน่วยงานหลัก/ ภาคีเครือข่าย สามารถใช้ผังความเช่ือมโยงตรวจสอบประเด็นที่ด�าเนินการในแผนฯ เพื่อเช่ือมโยงกับภารกิจ/ บทบาทหน่วยงานที่สอดคล้องกับประเด็น 
การขับเคลื่อนส�าคัญ 9 ข้อ ส�าหรับใช้จัดท�าแผนงาน/ โครงการ เพื่อขอตั้งงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนฯ

แผนภาพที่ 8 - 2  ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

ระบบและมาตรฐาน

การจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัยของประเทศ

ที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์

อย่างบูรณาการ

ประชาชนสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัย และมีศักยภาพ

ในการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว

 อย่างยั่งยืน (Resilience)

สังคมไทยมีการเรียนรู้ 

และมีภูมิคุ้มกันในการจัดการ

สาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน

เป้าหมาย
การจัดการความเสี่ยงจาก

สาธารณภัย

กระบวนการ

ขับเคลื่อนแผนฯ

การติดตาม

และประเมินผล

การติดตาม

และประเมินผล

ประเด็นที่ด�าเนินการในแผนฯ

ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

ประเด็นการขับเคลื่อนส�าคัญ	9	ข้อ

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
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8.2 การติดตามและประเมินผล
 8.2.1	แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์  
โดยวิเคราะห์การบรรลุถึงเป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละผลผลติไปสูผ่ลลพัธ์และผลกระทบด้วยข้อมลู รวมถึงเหตุผลเชงิประจกัษ์ท่ีเชือ่ถือได้ และ 
หลักความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม พร้อมทั้งก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงานผล
เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทั้งรายปี กลางแผน และปลายแผน
 8.2.2	หน่วยงานและภาคีเครือข่ายด�าเนินการติดตามและประเมินผล โดยให้คณะอนุกรรมการ
จัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด�าเนินงานตามแนวทาง 
การผลักดันประเด็นส�าคัญไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
   (1)	 คณะอนกุรรมการจดัท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต	ิด�าเนินงาน	
ดังนี้
    (1.1) ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 
    (1.2) ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ 
    (1.3) ติดตามและประเมินผลภาพรวม 
   โดยให้จัดท�ารายงานการตดิตามและประเมนิผลภาพรวมทีบ่รรลผุลตามเป้าหมายการจดัการ

ความเสีย่งจากสาธารณภยั การประเมนิผลกระทบจากการขบัเคลือ่น และสรปุภาพรวมการตดิตามและประเมนิผล  
พร้อมทั้งจัดท�าเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพิจารณาเพื่อน�า 
ไปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการด�าเนินงานต่อไป
   (2)	 กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
    (2.1) การติดตามและประเมินผลรายปี 
    (2.2) การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ 
    (2.3) การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ 
   โดยให้จดัท�ารายงานผลการขบัเคล่ือนแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพ  
ยกระดบัไปสูม่าตรฐานตามหลกัสากล ตลอดจนน�าปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะไปปรบัปรงุแผนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อไป
   (3)	 กลไกการติดตามและประเมินผล ให้คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนการป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาต ิเป็นกลไกในการประสานการปฏบิตั ิตดิตาม และประเมนิผลสมัฤทธิข์องแผนการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาตภิายใต้การก�ากบัดูแลของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ตามแผนภาพที่ 8 - 3 
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   (4)	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	ประกอบด้วย

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ		

ประสานการขับเคลื่อนและการติดตาม/ประเมินผล

แต่งตั้ง

รายงาน

คณะอนุกรรมการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทา	
สาธารณภัยแห่งชาติ

สาธารณชน

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
  ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

แผนภาพที่ 8 - 3 : กลไกการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(4.1) ก�าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส�าคัญของแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นส�าคัญไปสู่การปฏิบัติ ก�าหนดประเด็นและตัวชี้วัด การประเมิน 

แหล่งข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์และประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด�าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์

(4.2) รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (1) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส�ารวจ  
การระดมความคิดเห็น และอื่น ๆ  รวมทั้งควรก�าหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน  

และ (2) ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

(4.3) ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล (4.4) จัดท�ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ

(4.5) น�าเสนอรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(4.6) ปรับปรุงผลการประเมิน
ก่อนเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดท�าแผน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

แผนภาพที่ 8 - 4 : ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
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8.3 การวิจัยและพัฒนา
 การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นกระบวนการของการศึกษา  
การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค  
วธิกีาร รปูแบบการด�าเนนิงาน หรอืระบบการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภยัทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้แก่ประชาชน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน�าสิ่งที่ได้มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา ออกแบบ  
เปลี่ยนแปลง ผลการด�าเนินงาน กระบวนการด�าเนินงาน และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือ 
การปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด�าเนินการร่วมกับการติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรียนรู ้  
ทั้งก่อนด�าเนินการ ระหว่างด�าเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นการด�าเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นการทบทวนวิธีการ 
ให้บรรลตุามเป้าหมายการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั และน�าปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ไปวจัิยและพฒันา
องค์ความรู้ด้านวิชาการที่เน้นด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้แก่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการพัฒนาระบบ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อตอบสนองความต้องการนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล โดยมีแนวทาง
การด�าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
 8.3.1 ศึกษา ค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพือ่น�าองค์ความรู ้และเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาพัฒนาและประยกุต์ใช้เพ่ือการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสากล
 8.3.2 ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส�าคัญที่ผ่านมา (Lesson Learnt) เพื่อให้ทราบ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงส�าหรับน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ให้ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เป็นหน่วยงานกลาง 
ในการประสานการด�าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่าง ๆ  
ภายใต้เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการวิจัยสู่การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการและยั่งยืน

8.4 การทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 พระราชบัญญัตป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 มาตรา 44 ก�าหนดว่าในกรณีทีข้่อเทจ็จรงิ 
เกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้ 
เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู ้รับผิดชอบในการจัดท�าแผน  
ด�าเนินการปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 กรณทีีไ่ด้ด�าเนนิการตามกระบวนการทีก่�าหนดไว้ในแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ         
พ.ศ. 2558 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่องหรือ          
มีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสมให้พิจารณาทบทวนปรับปรุง 
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก ก นิยามศัพท ์   

 กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แผนทั่วๆ ไป หรือค�าแนะน�าที่เลือกมาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

 กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถจ�ากัดในการเผชิญ

เหตุการณ์สาธารณภัย ซึ่งต้องการความดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ บุคคลทุพลภาพ ผู้ป่วย 

ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย คนต่างด้าว

 การจดัการในภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Management) หมายถงึ การจัดระบบและบริหารจัดการ

ทรัพยากรและความรับผิดชอบเพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบ

 การซ่อมสร้าง (Reconstruction) หมายถงึ การฟ้ืนฟโูครงสร้างและสิง่ก่อสร้างทีไ่ด้รบัความเสยีหาย

จากเหตุการณ์สาธารณภัยให้กลับมาสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ดังเดิม

 การเตรียมความพร้อม (Preparedness) หมายถึง ความพยายามในการเตรียมการรับมือกับ 

สาธารณภัย มุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท�าให้ผู้คนมีความสามารถในการคาดการณ์ เผชิญเหตุ และจัดการกับ

ผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ หากมีการเตรียมความพร้อมได้ดีจะท�าให้สามารถด�าเนินการต่าง ๆ  

ได้อย่างเหมาะสมทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดสาธารณภัย และเพ่ิมโอกาสในการรักษาชีวิต 

ให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์สาธารณภัยได้มากขึ้น

 การเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และ 

ทันเหตุการณ์ผ่านทางหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลท่ีก�าลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย

สามารถกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 การบรรเทาทุกข์ (Relief) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในทันทีที่เกิดสาธารณภัย  

เพื่อรักษาชีวิตและตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้ผู้ประสบภัยสามารถด�ารงชีพอยู่ได้

 การบัญชาการ (Command) หมายถึง การท�าหน้าที่อ�านวยการ สั่งการหรือการควบคุมโดยอาศัย

อ�านาจที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย กฎระเบียบหรืออ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ

 การบัญชาการร่วม (Unified Command) หมายถึง การประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์

เมื่อมีหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน หรือ 

เม่ือเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนขยายตัวข้ามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ทางการเมือง หน่วยงานต่างๆ จะท�างานร่วมกัน

ผ่านตัวแทนของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกในหน่วยบัญชาการร่วม มีหน้าที่หลักในการ

ก�าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ร่วม และจัดท�าแผนเผชิญเหตุที่จะใช้ร่วมกันเพียงแผนเดียว

 การบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) หมายถึง หน่วยบัญชาการที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบ 

การจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในภาพรวม และประกอบด้วยผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่

สนับสนุนที่ได้รับการมอบหมาย



แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558110

 การประเมินความเสียหายและความต้องการ (Damage and Needs Assessment : DANA) หมายถึง
การประเมินผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการเผชิญสถานการณ์
ฉุกเฉินด้วยตนเอง รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือ
ด้านอาหาร น�า้ดืม่ การรกัษาพยาบาล สขุอนามัยและการก�าจัดส่ิงปฏกิลู ด้านสุขภาวะ ทีพั่กพิง อปุกรณ์ยงัชพี 
  การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย (Damage and Loss Assessment : DALA) หมายถึง  
การวิเคราะห์ผลกระทบจากสาธารณภัย เป็นการประมาณการเชิงปริมาณว่าเกิดผลกระทบอะไรขึ้น  
จากเหตกุารณ์สาธารณภยั โดยอาศยัการเกบ็ข้อมูลทตุยิภมูจิากพ้ืนทีป่ระสบภยั ข้อมลูจากการประเมนิ จะน�าไปใช้
ในการประมาณการซ่อมสร้างสิง่ก่อสร้างท่ีเสยีหายไป และเพือ่ใช้ในการวางแผนเพือ่การฟ้ืนฟจูากความสญูเสยี
 การประสานงาน	ณ	จุดเดียว (National Single Window : NSW) หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูล  
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ น�าเข้า ส่งออกสินค้า  
เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการ ในการตรวจสอบใบอนญุาต และใบรับรองต่างๆ ทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
ก่อนการตรวจปล่อยสนิค้า ระบบนีจ้ะท�าหน้าทีป่ระสานกจิกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ แบบครบวงจร ผูป้ระกอบการ 
สามารถรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรที่เก่ียวข้องได้อัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้อง 
เดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ด้วยตัวเอง
 การปรบัตวั (Adaptation) หมายถงึ การปรบัตวัในระบบธรรมชาตหิรอืระบบมนษุย์เพือ่ตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าทางภูมิอากาศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ช่วยสร้างโอกาสจากสภาวะวิกฤตได้
 การป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการหรือแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยขจัดผลกระทบเชิงลบ 
จากเหตุการณ์สาธารณภัยท่ีอาจเกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ครอบคลุมถึงมาตรการ  
เชิงโครงสร้างและมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง
 การป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (Civil Defense) หมายถงึ การป้องกนัพลเรอืนให้ปลอดภยัจากการโจมตี
ทางทหาร แต่ปัจจุบันครอบคลุมถึงการช่วยให้พลเรือนปลอดภัยจากการคุกคามทางสาธารณภัย ด้วยหน้าที่
ของกองก�าลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (civil defense force) จากเดิมที่มีแต่การฝึกการทหาร จึงหมายรวมถึง 
การดูแลให้ประชาชนปลอดภัยจากสาธารณภัยและการปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย เช่น  
การช่วยเหลอืเคลือ่นย้ายในช่วงอพยพ การช่วยกระจายถงุยงัชพี การอ�านวยความสะดวก ในการขนส่งอปุกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ การช่วยซ่อมแซม ก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ 
 การเผชญิเหต ุ(Response) หมายถึง มาตรการหรือการปฏบิติัการต่าง ๆ  ท่ีควรเกดิขึน้อย่างรวดเรว็
และทนัท่วงทเีพือ่รกัษาชวีติและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ข้ันพ้ืนฐานแก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน
จากเหตุการณ์สาธารณภัย เช่น การกู้ชีพกู้ภัย การปฐมพยาบาล การแจกถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์  
การบัญชาการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การประสานงานเพื่อล�าเลียงผู้ป่วย การบริหารจัดการศูนย์อพยพ
 การฝึกการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (Exercise) หมายถงึ การจ�าลองสถานการณ์เพ่ือฝึกฝน
ทักษะหรือซักซ้อมกระบวนการการด�าเนินงานที่ได้วางแผนไว้ เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติที่จ�าเป็น ท�าให้มีทักษะสามารถ 
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้พร้อมปฏิบัติงานได้จริงหากเกิดสาธารณภัยขึ้น
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 การฟื้นฟู (Recovery) หมายถึง การปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด�ารงชีพ และสภาวะวิถี
ความเป็นอยู่ของชุมชนท่ีประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าตามความเหมาะสม  
โดยการน�าเอาปัจจยัต่างๆ ในการลดความเส่ียงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟ้ืนฟดู้วย (Build back better) 
หมายรวมถึง การซ่อมสร้าง (Reconstruction) และการฟื้นสภาพ (Rehabilitation)
 การฟ้ืนสภาพ	,	การเยยีวยา (Rehabilitation) หมายถงึ การจดัการความเสยีหายหรือผลทีเ่กดิจาก 
สาธารณภัยเพื่อพลิกฟื้นสภาวะการด�ารงชีพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัยให้กลับคืน
สู่สภาพที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ รวมทั้งการดูแลสภาพจิตใจและจิตสังคม (Psychosocial Support) ของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความจ�าเป็น
 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) หมายถึง แนวคิดและวิธีปฏิบัต ิ
ในการลดโอกาสทีจ่ะได้รบัผลกระทบทางลบจากสาธารณภยัผ่านความพยายามอย่างเป็นระบบทีจ่ะวเิคราะห์
และบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือด�าเนินนโยบาย มาตรการ หรือ 
กิจกรรมต่าง ๆ  ในการลดความล่อแหลม ลดปัจจยัทีท่�าให้เกดิความเปราะบาง และเพิม่ศกัยภาพในการจดัการ
ปัญหา มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจ 
เกิดขึ้นในอนาคต
 การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง ปฏิบัติการลดผลกระทบทางลบโดยตรงของภัยที่เป็น

อนัตรายต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เน่ืองจากผลกระทบทางลบของภยัโดยมากไม่สามารถขจดัให้หมดไปอย่างส้ินเชงิ 
แต่ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายสามารถลดทอนลงได้จากการด�าเนินนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง	 ,	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ
ก�าหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับ 
ต่อความเสีย่ง (exposure) ความเปราะบาง (vulnerability) และศกัยภาพ (capacity) ในการรบัมอืของชมุชน  
ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การด�ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น  
ในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ
 การสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (Incident Management Assistance Team : IMAT)  
หมายถึง การจัดรูปแบบการบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยทีมงานบัญชาการและทีมงานปฏิบัติการ 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ  ภายในโครงสร้างระบบบญัชาการณ์ ทีส่ามารถจะจดัส่งไปปฏบัิตงิานหรอืลงมอื
ปฏิบัติงานได้ตามความจ�าเป็น มีการก�าหนดคุณสมบัติและการรับรองอย่างเป็นทางการ
 การอพยพ (Evacuation) หมายถงึ การเคลือ่นย้าย การกระจาย และการน�าพลเรอืนออกจากพืน้ท่ี
อนัตราย หรือพืน้ทีท่ีอ่าจเป็นอนัตรายอย่างเป็นระบบตามขัน้ตอนและมกีารก�ากบัดแูล รวมถงึการรบัรองและ
การดูแลบุคคลเหล่านี้ในสถานที่ปลอดภัยด้วย
 ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) หมายถึง วิธีการ 
ทีไ่ด้ก�าหนดหรอืจดัท�าขึน้เพือ่ให้ผู้มหีน้าทีเ่กีย่วข้องปฏบิติัตามอย่างเป็นกจิวตัรในการท�างานอย่างใดอย่างหนึง่
 ข่าวสาร (Intelligence) หมายถึง ข่าวสารที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ
ของการบัญชาการเหตุการณ์ เป็นภารกิจของส่วนแผนงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข่าวสารในเหตุฉุกเฉิน
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 ขดีความสามารถ	,	ศกัยภาพ (Capacity) หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะกระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่ 
หรือความสามารถที่อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
 คลังส�ารองทรัพยากร (Stockpiling) หมายถึง วัสดุหรือเสบียงที่สะสมไว้เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉินหรือ
ยามเกิดภัยพบิตั ิเช่น อปุกรณ์ปฐมพยาบาล อาหาร น�า้ดืม่ ไฟฉาย ถงุนอน เครือ่งนุง่ห่ม เครือ่งประกอบอาหาร
 ความเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใด ๆ ท่ีท�าให้ชุมชนหรือสังคม  
ขาดความสามารถในการปกป้องตนเอง ท�าให้ไม่สามารถรบัมอืกบัสาธารณภยั หรือไม่สามารถฟ้ืนฟไูด้อย่างรวดเรว็
จากความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย
และอาจเป็นปัจจัยที่ท�าให้ผลกระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น
 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) หมายถึง 
การร่วมลงทนุระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในกจิการของรฐั โดยมกัเป็นการให้เอกชนร่วมลงทนุในโครงการ
พืน้ฐาน หรอืโครงการให้บรกิารสาธารณะในระยะยาวทีมุ่ง่เน้นการให้บริการทีม่ปีระสิทธภิาพคุม้ค่ากบัต้นทนุ
มากกว่าภาครฐัจะด�าเนนิการเอง เป็นทางเลอืกในการพัฒนาประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ให้เอกชนมส่ีวนร่วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง การด�าเนินการบ�ารุงรักษา การจัดหาเงินทุน การให้บริการ ซึ่งเอกชน 
เป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการตามระยะเวลาและรายละเอียดของสัญญาที่ก�าหนดไว้
 ความล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่าง ๆ หรือ
องค์ประกอบใด ๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและอาจได้รับความเสียหาย
 ความสญูเสยี (Loss) หมายถึง ความเปลีย่นแปลงของการหมนุเวยีนสนิค้าและบรกิาร รวมถงึสภาพ
ทางเศรษฐกจิซึง่เป็นผลจากสาธารณภยั ความเปลีย่นแปลงนีเ้กิดขึน้ตัง้แต่ช่วงระยะเวลาทีเ่กดิสาธารณภยั จวบจน 
กระทั่งมีการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ของทรัพย์สินที่เสียหาย และมีการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ อย่างสมบูรณ ์
ในบางกรณีอาจใช้เวลาหลายปี 
 ความเสยีหาย (Damage) หมายถงึ ทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น อาคารและส่วนประกอบ โครงสร้าง
พื้นฐาน สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกท�าลายทั้งหมดหรือบางส่วน โดยความเสียหาย
อาจเกิดขึ้นระหว่างหรือภายหลังจากประสบเหตุการณ์ภัยในทันที ความเสียหายถูกวัดในเชิงกายภาพและ 
คิดค�านวณด้วยมูลค่าทดแทนเป็นตัวเงิน
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และ 
สิ่งแวดล้อมจากการเกิดเหตุการณ์ใด ๆ
 ผูบ้ญัชาการ (National Command) หมายถงึ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ
 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการด�าเนิน
กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบการพัฒนากลยุทธ์ และยุทธวิธี และการสั่งใช้
และการจัดส่งทรพัยากร ผูบั้ญชาการเหตกุารณ์มอี�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยรวมต่อการปฏิบตักิาร
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และรับผิดชอบการจัดการการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด
 ผู้อ�านวยการ (Director) หมายถึง ผู้อ�านวยการกลาง ผู้อ�านวยการจังหวัด ผู้อ�านวยการอ�าเภอ  
ผู้อ�านวยการท้องถิ่น และผู้อ�านวยการกรุงเทพมหานคร
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 แผนทีเ่สีย่งภยั (Hazard Map) หมายถงึ แผนทีแ่สดงพ้ืนทีซ่ึ่งมคีวามเส่ียงต่อการเกดิภยั เช่น อทุกภยั 

สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด เป็นผลของการประเมินความเป็นไปได้ ความถี่ของการเกิดภัย ตลอดจนความรุนแรง

ของภัยนั้นๆ

 แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) หมายถึง แผนซึ่งจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งด้วย

วาจาซึง่ประกอบด้วยวัตถปุระสงค์ทัว่ไปทีส่ะท้อนหรือแสดงถงึกลยุทธ์ในภาพรวมส�าหรับการจัดการเหตุฉุกเฉนิ 

อาจรวมถงึการก�าหนดทรพัยากรทีจ่ะใช้ในการปฏบิตังิาน ภารกจิทีม่อบหมาย และข้อมลูข่าวสารส�าหรบัจดัการ

เหตุฉุกเฉินระหว่างช่วงระยะเวลาการปฏิบัติการช่วงหนึ่งหรือหลายช่วง

 ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท�าของมนุษย์ที่อาจน�ามาซึ่ง  

ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท�าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ภาคประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรอิสระซึ่งไม่แสวงหาผลก�าไร 

ทีม่บีทบาทในการด�าเนนิกิจกรรมเพือ่สาธารณะ มเีป้าหมายเพ่ือก่อให้เกดิความเปล่ียนแปลงท่ีดีด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

 ยุทธวิธี (Tactics) หมายถึง การใช้งานและการก�ากับดูแลทรัพยากรที่ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดขึ้นด้วยกลยุทธ์

 ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) หมายถึง ระบบที่มีศักยภาพในการประมวลผล 

ข้อมูลและแจ้งเตือนตามช่วงระยะเวลา เพ่ือให้บุคคล ชุมชน และหน่วยงานที่เส่ียงต่อภัยมีเวลาเพียงพอ 

ในการเตรียมการและรับมือได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายและความสูญเสีย

 ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ (Incident Command System : ICS) หมายถงึ แนวทางในการบรหิาร

จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยทุกประเภทอย่างมีมาตรฐานในพ้ืนที่เกิดเหตุ ต้ังแต่เหตุฉุกเฉินขนาดเล็ก  

ไปจนถงึเหตฉุกุเฉนิทีม่คีวามซบัซ้อน โดยผูป้ฏบิติังานในบทบาทหน้าทีต่่าง ๆ  จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถ

ด�าเนินการร่วมกันได้ภายใต้การบัญชาการแบบรวมศูนย์ (unified command) โดยปกติมีการจัดโครงสร้าง

ระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน 5 สายงานหลัก คือ ส่วนบัญชาการ (command) ส่วนปฏิบัติการ (operation) 

ส่วนแผนงาน (planning) ส่วนสนับสนุนก�าลังบ�ารุงหรือโลจิสติกส์(logistics) และส่วนการเงิน/การบริหาร

จัดการ (finance/administration) ซ่ึงมีความยืดหยุ่นในการปรับลดหรือขยายส่วนงานท่ีอาจจ�าเป็นหรือ 

ไม่จ�าเป็นต้องใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้น ๆ 

 ศนูย์ประสานข้อมลูร่วม (Join Information Center : JIC) หมายถึง สถานทีท่ีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ท�าหน้าที่

ประสานข้อมลูข่าวสารสาธารณะทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิกจิกรรมการจดัการเหตฉุกุเฉนิ ศนูย์ประสานข้อมูลร่วม

เป็นจุดกลางของการติดต่อส�าหรับสื่อข่าวทุกประเภท

 หน่วยสนับสนุน (Supporting Agency) หมายถึง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และ/หรือให้  

ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรแก่หน่วยงานอื่น ๆ
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 เอกภาพในการบัญชาการ (Unity of Command) หมายถึง หลักการของระบบการบัญชาการ

เหตกุารณ์ทีก่�าหนดให้แต่ละบุคคลทีท่�าหน้าทีต่อบโต้เหตุฉกุเฉนิจะได้รับการมอบหมายให้อยูภ่ายใต้ ผูค้วบคมุ

ดูแลเพียงหนึ่งคนเท่านั้น



115แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ภาคผนวก ข ตัวอย่างลักษณะภัย
 สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์  

โรคระบาดสัตว์น�้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจาก

ธรรมชาติ มีผู้ท�าให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน หรือ

ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและ การก่อ

วินาศกรรมด้วย

 1.	 ภัยจากอัคคีภัย

  อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท�าให้เกิดการติดต่อลุกลาม 

ไปตามบรเิวณทีม่เีชือ้เพลงิเกดิการลกุไหม้ต่อเนือ่ง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึน้ ถ้าการลุกไหม้ทีม่เีชือ้เพลงิ

หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น

 2.	 ภัยจากวาตภัย

  2.1	 ภยัจากพายหุมุนเขตร้อน หมายถงึ ภยัทีก่่อให้เกดิความเสยีหายของอาคารบ้านเรอืน ต้นไม้

และสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ  เป็นบรเิวณกว้างจากความแรงของลมทีพั่ดเวยีนเข้าหาศนูย์กลางของพายหุมนุเขตร้อน 

ตามแนวเส้นทางเดนิของพายุ โดยปกตจิะมคีวามกว้าง 50 -100 กโิลเมตร ขึน้อยูก่บัขนาดและความแรง ของพายุ

แต่ละลูก โดยความเสียหายจะมีมากที่สุดบริเวณใกล้แนวศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่าน

  2.2	 ภัยจากคลื่นพายุซัดฝั่ง หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าหาฝั่ง 

ความสงูของคลืน่ขึน้กบัความแรงของพาย ุปรากฏการณ์น้ีเกดิขึน้เมือ่พายหุมนุเขตร้อนท่ีมคีวามแรงลมมากกว่า 

100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับน�้าที่สูงขึ้นจากความกดอากาศที่ลดต�่าลงบริเวณใกล้ศูนย์กลางของพายุพร้อม

กับคลื่นลมแรงจัดที่พัดเข้าหาฝั่ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลใกล้ศูนย์กลางของพายุ โดย

เฉพาะพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นด้านรับลมระดับความรุนแรงของความเสียหายจะขึ้นอยู่กับ ความแรงลมของพายุ 

สภาพภูมิประเทศ และขนาดของชุมชน

  2.3	 ภัยจากพายฤุดรู้อน หมายถงึ ภยัจากพายท่ีุเกดิในช่วงทีม่ลีกัษณะอากาศร้อนอบอ้าวตดิต่อ

กนัหลายวัน และเมือ่มอีากาศเยน็จากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกับอากาศร้อน ท�าให้อากาศ

ร้อนชื้นที่เบากว่าลอยตัวข้ึนเหนืออากาศเย็นอย่างรวดเร็วเกิดเป็นเมฆและพายุฟ้าคะนองที่มียอดเมฆสูงมาก  

(เมฆคิวมูโลนิมบัส) เกิดพายุฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง ฟ้าผ่า และมักมีลูกเห็บตกตามมาด้วย พายุฤดูร้อน  

มกัเกดิขึน้และสิน้สดุลงในช่วงเวลาสัน้ ๆ  ไม่เกนิหนึง่ชัว่โมง และครอบคลมุบริเวณพ้ืนท่ีไม่เกนิ 20-30 กโิลเมตร 

แต่จะมีลมกระโชกแรงที่เริ่มสร้างความเสียหาย เมื่อมีความแรงลมตั้งแต่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

  2.4	 ภัยจากลูกเห็บ หมายถึง ภัยที่เกิดจากก้อนน�้าลักษณะเหมือนน�้าแข็งรูปร่างไม่แน่นอน  

เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นแบบยิ่งยวดในเมฆฝน (ยังอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต�่ากว่าจุดเยือกแข็ง) 

ปะทะกบัวตัถแุขง็ เช่น ผงฝุน่ หรอืก้อนลูกเหบ็ท่ีเกาะตัวอยูก่่อนแล้ว จนเกดิการแข็งตัวเกาะรอบวตัถุนัน้ๆ และ

กลายเป็นก้อนลูกเห็บ ซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกับพายุฤดูร้อน 
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  2.5	 ภยัจากพายฤุดรู้อน หมายถงึ ภยัทีเ่กดิจากลมกรรโชกแรง พาย ุฝนฟ้าคะนอง หรือลูกเหบ็ 

มักเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ 10 -15 นาที ในช่วงการเปล่ียนฤดูจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อนและช่วงก่อนเร่ิมต้น 

ฤดูฝน ก่อให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณแคบ ๆ 

 3.	 ภัยจากอุทกภัย

  3.1	 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน�้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุจาก  

มีปริมาณน�้าฝนมากจนท�าให้มีปริมาณน�้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน�้าผิวดินที่มีอยู ่ตามสภาพปกติจนเกิน  

ขีดความสามารถการระบายน�้าของแม่น�้า ล�าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท�าของมนุษย์ โดยการ  

ปิดกั้นการไหลของน�้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

และสิ่งแวดล้อม สามารถจ�าแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้

   (1) น�า้ท่วมขงั/น�า้ล้นตลิง่ หมายถึง สภาวะน�า้ท่วมหรือสภาวะน�า้ล้นตล่ิงทีเ่กดิข้ึนเนือ่งจาก

ระบบระบายน�า้ไม่มปีระสทิธิภาพ มลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไป อนัเป็นผลจากการเกดิฝนตกหนกั ณ บริเวณนัน้ๆ 

ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น�า้และบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆ น�้าท่วมขัง

ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน�้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน�้าได้ทัน

   (2) น�้าท่วมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน�้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพ้ืนท่ีเนื่องจาก 

ฝนตกหนักในบริเวณพืน้ทีซ่ึ่งมคีวามชนัมาก และมคีณุสมบตัใินการกกัเกบ็น�า้หรือต้านน�า้น้อยหรืออาจเกดิจาก

สาเหตุอื่น ๆ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน�้าพังทลาย น�้าท่วมฉับพลัน มักเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนัก และ มักเกิดขึ้น

ในบรเิวณทีร่าบระหว่างหบุเขา ซึง่อาจจะไม่มฝีนตกหนกัในบริเวณนัน้มาก่อนเลย แต่มฝีนตกหนกัมากบริเวณ

ต้นน�า้ทีอ่ยูห่่างออกไป การเกดิน�า้ท่วมฉบัพลนัมคีวามรนุแรงและเคลือ่นทีด้่วยความเรว็มาก โอกาสทีจ่ะป้องกนั

และหลบหนีจึงมีน้อย

  3.2	 ภัยจากดินถล่มหรือโคลนถล่ม หมายถึง ภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ที่มวลดินหรือหินไถล

เลือ่นลงจากพืน้ทีส่งูสูพ่ืน้ทีต่�า่กว่าภายใต้อทิธพิลแรงโน้มถ่วงของโลก และการมนี�า้เป็นตวักลางท�าให้มวลวสัดุ

เกดิความไม่มเีสถียรภาพ อตัราการไถลเลือ่นดงักล่าวข้างต้นอาจช้าหรอืเรว็ขึน้กบัประเภทของวสัด ุความลาดชนั  

สภาพสิ่งแวดล้อม และปริมาณน�้าฝน ในบางกรณีแผ่นดินถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด  

การเคล่ือนตวัของวสัดดุงักล่าวอาจพดัพาต้นไม้ บ้านเรอืน รถยนต์ สิง่ปลกูสร้างอืน่ ๆ  ช�ารดุ หรอืพงัทลาย และ

ยงัอาจท�าให้ช่องเปิดของสะพานและแม่น�า้ล�าคลองอดุตันจนเป็นสาเหตุให้เกิดอทุกภยัข้ึนได้ในเส้นทางการเคลือ่นตัว 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

 4.	 ภัยแล้ง

  ภยัแล้ง หมายถงึ ภยัทีเ่กดิจากความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อนัเกดิจากการทีม่ปีรมิาณฝนน้อย 

หรือฝนไม่ตกเป็นระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ท�าให้เกิดการขาดแคลนน�้าดื่ม น�้าใช้ 

พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน�้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ อย่างกว้างขวาง

รุนแรงต่อประชาชนโดยภัยแล้งเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
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  (1) ฝนแล้ง หมายถึง สภาวะทีม่ฝีนน้อยหรือไม่มฝีนเลยในช่วงเวลาหนึง่ซึง่ตามปกตจิะต้องมฝีน 

(ภาวะที่ปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติหรือไม่ตกต้องตามฤดูกาล) โดยขึ้นอยู่กับสถานที่และฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ 

  (2) ฝนทิ้งช่วง หมายถึง ช่วงที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ1 มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน 15 วัน  

ในช่วงฤดูฝน เดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงคือเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม

 5.	 ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์

  ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่ง ในระยะ

เวลาหนึ่ง ในอัตราท่ีสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต โรคนั้นอาจเป็น 

โรคติดต่อทางสัมผัสหรือไม่ก็ได้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่เกิดโรคระบาดและพื้นที่ 

ใกล้เคียง

 6.	 ภัยจากโรคระบาดสัตว์

  ภยัจากโรคระบาดสตัว์ หมายถงึ ภยัท่ีเกดิจากโรคซึง่ปรากฏขึน้ในประชากรสตัว์เลีย้งหรอืสตัว์ป่า 

โดยเป็นโรคติดต่อท้ังในสัตว์ชนิดเดียวกัน ต่างชนิดกัน รวมถึงการติดต่อมาสู่คน ในระยะเวลาหนึ่ง ในอัตรา 

ที่สูงขึ้นมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและ

สุขภาพของประชาชน

 7.	 ภัยจากโรคระบาดสัตว์น�้า

  ภยัจากโรคระบาดสตัว์น�า้ หมายถงึ ภยัทีเ่กิดจากโรคซึง่ปรากฏขึน้ในประชากรสตัว์น�า้ โดยเป็น

โรคตดิต่อทัง้ในสตัว์น�า้ชนดิเดยีวกนั ต่างชนดิกนั รวมถงึการตดิต่อมาสูค่น ในระยะเวลาหนึง่ ในอตัรา ทีส่งูขึน้

มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสุขภาพ

ของประชาชน

 8.	 ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช

  ภัยจากการระบาดของศัตรูพืช หมายถึง ภัยที่เกิดจากสิ่งซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช เช่น เชื้อโรค

พืช แมลง สัตว์ หรือพืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืช ส่งผลให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ 

แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด เชื้อ และสปอร์ของเห็ด ไม่ว่าที่ยังท�าพันธุ์ได้หรือตายแล้ว 

และให้หมายความรวมถึงตัวห�้า ตัวเบียน ตัวไหม ไข่ไหม รังไหม ผึ้ง รังผึ้ง และจุลินทรีย์ จนส่งผลกระทบใน

วงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน

 9.	 ภัยจากการคมนาคม

  ภัยจากการคมนาคม หมายถึง ภัยจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก ทางน�้า และทางอากาศ 

ภยัจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ภยัจากกระบวนการขนส่งสารเคมแีละวตัถอุนัตราย และภยัจากการรัว่ไหล

ของน�้ามันและวัตถุอันตรายในแหล่งน�้า รวมถึงการเททิ้งน�้ามันหรือของเสียในแม่น�้าหรือทะเล
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 10.	ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน

  ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟป่าไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตามเกิดขึ้น

ในป่าธรรมชาตหิรอืสวนป่ากต็าม แล้วลกุลามไปได้โดยอสิระปราศจากการควบคมุ ตลอดจนเป็นผลให้ฝุ่น ควนั 

และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ รวมตัวกันในสภาวะท่ีอากาศปิด เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและสุขภาพของ

ประชาชน

 11.	ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม

  11.1	 ภัยจากแผ่นดินไหว หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ 

ท�าให้เกิดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต�่าที่ไม่ก่อให้เกิดความ 

เสียหายใด ๆ แต่บางคร้ังก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง 

ใหญ่หลวงได้

  11.2	 ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

ได้แก่ ตึก บ้าน โรงเรือน ร้าน แพ คลังสินค้า ส�านักงาน ที่ได้รับความเสียหายจากการโยกไหวตัวรุนแรงของ

แผ่นดิน ซึ่งเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวและก่อให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายลงมาได้

 12.	ภัยสึนามิ

  ภัยจากสึนามิ หมายถึง ภัยที่เกิดจากคล่ืนยักษ์ ค�าว่า สึนามิ เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คล่ืน

ท่าเรือ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะ

เกิดใกล้ ๆ ชายฝั่งและเคลื่อนเข้าถล่มชายฝั่งอย่างทันทีทันใด และประเภทท่ีสอง คือ คล่ืนสึนามิท่ีเดินทาง

ข้ามทวีป (Distance Tsunami) มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีป

ไปยังชายฝั่งที่อยู่ห่างไกลหลายหมื่นกิโลเมตร สาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ มีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว 

ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม และอุกกาบาตตกลงสู่มหาสมุทร โดยภัยจากสึนามิก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิต

ประชาชนและสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวพื้นที่ราบชายฝั่ง

 13.	ภัยทางอากาศ

  ภัยทางอากาศ หมายถึง ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ โดยอากาศยาน อาวุธน�าวิถี 

ขีปนาวุธ หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเคลื่อนที่หรือทรงตัวบนอากาศ และการโจมตีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน

 14.	ภัยจากการก่อวินาศกรรม

  14.1	 ภัยจากการก่อวนิาศกรรม หมายถึง ภยัท่ีเกดิจากการกระท�าใด ๆ  อนัเป็นการมุง่ท�าลาย

ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว 

ระบบการปฏิบัติงานใด ๆ  ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ
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  14.2	 ภัยจากการก่อการร้าย หมายถึง ภัยที่เกิดจากการกระท�าใด ๆ ที่สร้างความปั่นป่วนให้

ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หรือองค์การระหว่างประเทศให้กระท�า

หรือละเว้นกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ส�าคัญ

  14.3	 ภยัจากการก่อการร้ายสากล หมายถงึ ภัยทีเ่กดิจากการปฏบิตักิารของบคุคล หรอืกลุม่

บคุคลทีมุ่ง่หวงัผลตามเงือ่นไขข้อเรยีกร้องทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ซึง่ส่วนใหญ่จะปฏบิตักิารล่วงล�า้

เขตแดน หรือเกี่ยวพันกับชาติอื่น การกระท�านั้นอาจเป็นไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ 

หรอืมีรฐัใดรฐัหน่ึงสนบัสนนุรูเ้หน็ก็ได้ เม่ือเกดิขึน้ย่อมมผีลกระทบโดยตรง ต่อผลประโยชน์ของชาต ิพันธกรณี

ระหว่างประเทศ นโยบายของชาติทั้งด้านการเมืองและการป้องกันประเทศ การเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา 

ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ
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คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ประกอบด้วย
1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการคนที่สอง
4. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
5. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
6. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
7. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
8. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
9. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
10. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
11. ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ กรรมการ
12. ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ กรรมการ
13. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ
14. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
15. ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ
16. ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ
17. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
18. ร้อยโท ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ
19. นายไพโรจน์ พรหมสาส์น ผู้ทรงคุณวุฒิ
20. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการและเลขานุการ
21. ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ�านวน 2 คน ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�านาจหน้าที่ 
1. ก�าหนดนโยบายในการจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
3. บรูณาการพัฒนาระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
 และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ
4. ให้ค�าแนะน�า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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6. ปฏิบัติการอื่นที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอื่น หรือ 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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